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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001866-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. S. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. N. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001866-32.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ANA ROSA SOARES BOAZ REQUERIDO: JOÃO LUÍS 

NUNES BOAZ Vistos. Trata-se de Ação de Divórcio ajuizada por Ana 

Rosa Soares Boaz em face de João Luís Nunes Boaz, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Narra à parte autora que casou-se 

com a parte requerida em 12/01/1996, sob o regime de comunhão parcial 

de bens, mas a união foi mantinha por aproximadamente 07 (sete) anos, 

estão separados de fato, haja vista que a vida em comum tornou-se 

insustentável por incompatibilidade de gênios. Informa que, do matrimônio, 

adveio um filho, hoje maior e capaz. Aduz, ainda, que não foram 

adquiridos bens durante o casamento, tampouco existem dívidas a serem 

partilhadas. Requer a procedência da ação, com a decretação do divórcio 

do casal e deseja permanecer com o nome da casada. A inicial veio 

instruída com documentos. Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora e determinada a citada da parte 

requerida (id 8834167). Citado (id 12994261), o requerido deixou fluir “in 

albis” o prazo para apresentar contestação (id 13749289). Em sua 

manifestação, a parte autora pediu pela decretação da revelia do 

requerido e pelo julgamento antecipado da lide (id 13767071). Viera-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se 

de Ação de Divórcio ajuizada por Ana Rosa Soares Boaz em face de João 

Luís Nunes Boaz, ambos já qualificados nos autos em epígrafe. De início, 

registro que a parte requerida foi pessoalmente citada, contudo não 

apresentou contestação nos autos, deixando escoar “in albis” o prazo (id 

13749289), razão pela qual DECRETO a sua revelia (art. 344 do CPC), no 

entanto deixo de aplicar os efeitos, com fundamento no artigo 345, II, do 

CPC. Não havendo questões preliminares ou nulidades a serem sanadas, 

passo ao julgamento antecipado do feito, nos termos do artigo 355, inciso 

I, do CPC. Pois bem. O casamento restou comprovado documentalmente 

nos autos. Com efeito, pleiteia a parte autora a decretação do divórcio do 

casal, com o rompimento do vínculo matrimonial, sendo certo que não há 

notícias de bens a partilhar e dívidas conjugais. É certo que, desde o 

advento da Emenda Constitucional n.º 66/2010, a qual alterou a redação 

do art. 226, § 6º, da Carta Magna, não existem mais lapsos temporais para 

a decretação do divórcio, bastando à manifestação de vontade de 

qualquer dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo matrimonial que 

os une, sendo despicienda a análise de qualquer outro requisito para 

dissolução do casamento. Desta maneira, diante das manifestações 

apresentadas na petição inicial, a procedência da ação é medida que se 

impõe. Não obstante a presente demanda versar sobre direitos 

indisponíveis (ação de estado), tenho que a dilação probatória mostra-se 

desnecessária, haja vista a revelia da parte requerida, a qual não 

contestou a ação. É certo, ademais, que, diante das alegações contidas 

na inicial (e não contestadas pela parte requerida), não há notícias de 

bens a partilhar. Fica resguardado à parte ré, entretanto, promover futura 

ação autônoma para reclamar a partilha de bens eventualmente existentes 

que não foram declarados na presente demanda. Por fim, importante 

pontuar que a autora expressamente manifestou na exordial vontade de 

permanecer com o nome de casada. Consigno, ainda, que deixo abrir vista 

dos autos ao Ministério Público, por inexistir qualquer das hipóteses 

elencadas no artigo 178 do CPC, porquanto a parte noticiou não haver 

interesses de incapaz. DISPOSTIVO. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECRETAR o divórcio do casal 

Ana Rosa Soares Boaz e João Luís Nunes Boaz, permanecendo a autora 

com o nome de casada e, por consequência, declaro extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Custas, 

despesas e honorários sucumbenciais pela parte requerida, os últimos 

arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado esta sentença, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil Competente, devendo 

ser comunicado que a autora permanecerá com o nome de casada. Após, 

arquive-se os autos, com as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta-MT, 21 de junho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR DIBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

sob Id 13861460, trazida pela Parte Requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141520 Nr: 3814-60.2016.811.0007

 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: MMdS, Cezar Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalia Fernanda Moraes - 

OAB:21109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, c/c artigo 485, I, ambos do CPC/15, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem resolução de mérito.Sem custas e sem honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado da sentença, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94030 Nr: 2238-08.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Adriana Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT, Luiz Carlos Cardoso - OAB:17.977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexsandro Manhaguanha - 

OAB:6857

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 2238-08.2011.811.0007, 

Protocolo 94030, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128442 Nr: 4298-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino & Zanco Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fernandes Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELLINGTON DA 

SILVA CARVALHAIS, para devolução dos autos nº 
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4298-12.2015.811.0007, Protocolo 128442, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 97069 Nr: 5580-27.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJF

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

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

Jordana Boldori - OAB:13915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução/cumprimento de 

sentença movida por Maria Reinevilda Feo em face de Livino Justino Neto, 

ambos qualificados nos autos, nos termos dos Art. 775. c.c 925, ambos 

do Código de Processo Civil.CUSTAS indevidas, por se tratar de 

cumprimento de sentença.Sem condenação em honorários, porquanto não 

houve interposição de impugnação (art. 475-J, § 1º, CPC).Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002322-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI VOGEL OAB - PA23257 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimação da parte autora, nos termos da decisão de ID 9721606, e tendo 

em vista a certidão de ID 13846573, para manifestar-se, querendo, no 

prazo de quinze (15) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120785 Nr: 8077-09.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Maria da Silva, Nilton Lopes Diniz, Valdir Lopes 

Diniz, Conceição de Souza, Alcides de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 Vistos.

Verifica-se que a certidão de publicação acostada à fl. 25 indica que a 

intimação para apresentação de impugnação aos embargos foi emitida em 

nome de patronos diversos daqueles indicados na petição de fl. 75, nos 

autos em apenso (cód. 110860), a qual requereu que todas as 

publicações fossem efetivadas em nome dos patronos nela apontados.

Com efeito, a parte embargada comunicou a previamente a substituição de 

sua representação, de modo que a intimação registrada à fl. 25 aparenta 

estar eivada do vício da nulidade.

Contudo, antes de apreciar a questão, visando evitar a prolação de 

decisão-surpresa e honrando o dever de consulta, determino a intimação 

das partes para manifestação, no prazo sucessivo de 10 dias, 

começando pela parte autora.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99071 Nr: 501-33.2012.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floresta Amazônica Hotel e Turismo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT, Luana Liporace Pires da Silva - 

OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da representação sob o protocolo n. 

0045298-42.2017 apresentada pelo falecido sócio e ex-causídico da 

Embargante, o Dr. Edson de Carvalho, em face desta Magistrada perante a 

Corregedoria Geral de Justiça, no qual alega a parcialidade desta Juíza na 

condução dos feitos em que este atua como parte ou causídico, nos 

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

SUSPEIÇÃO para atuar nos processos nos quais o Dr. Edson de Carvalho 

atuou como parte ou procurador.

Destaco que se trata de medida PREVENTIVA que visa preservar a 

continuidade das garantias do devido processo legal em FAVOR da parte 

Embargante, bem como com o fim de afastar qualquer futura alegação de 

parcialidade na atuação desta Magistrada em benefício da parte 

Embargada.

Remetam-se os autos ao substituto legal, com fulcro no artigo 146, § 1º do 

Código de Processo Civil, bem como insiram-se as respectivas tarjas 

coloridas no dorso dos autos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119131 Nr: 6838-67.2014.811.0007

 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): Industeca - Industria e Comercio de Madeiras 

LTDA

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia Martins Nogueira 

Oliveira - OAB:19576 OAB/MT

 Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Alta 

Floresta em face de Industeca – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., 

visando perseguir o crédito no valor de R$ 17.062,50 (dezessete mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Às fls. 21/31 o executado 

alega que houve o deferimento de sua recuperação judicial e pleiteia a 

extinção do feito por inexigibilidade do título e, subsidiariamente, a 

suspensão da execução. Instado a manifestar, o Município de Alta 

Floresta alegou que os créditos tributários não são suspensos pelo 

deferimento do processamento da recuperação judicial da parte 

executada. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando o debate 

acerca da extinção ou suspensão deste procedimento, pela razão de que 

os créditos que são objeto da execução devem ser abarcados pelo plano 

de recuperação, vislumbra-se que não assiste razão à executada. Isto 

porque, consoante preleciona o §7º, do art. 6º, da Lei 11.101/05, “As 

execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da 

recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos 

termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.”. 

Trata-se de disposição harmônica quanto ao previsto na legislação 

tributária, pois, segundo o Código Tributário Nacional, em seu art. 187, pela 

redação dada pela Lei Complementar n.º 118/2005, “A cobrança judicial do 

crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em 

falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.”. 

Com efeito, as legislações falimentar e tributária elidem qualquer dúvida 

acerca da questão, havendo, inclusive, pleno acolhimento das normas 

acima mencionadas pela jurisprudência pátria, senão vejamos: (...) Pelo 

exposto, INDEFIRO os pedidos contidas nas fls. 21/31 e determino o 

prosseguimento do feito. Intime-se a fazenda pública municipal para 

manifestação, em até 15 dias, conforme julgar pertinente. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113705 Nr: 2213-87.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Patel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 
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Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133/MT

 Vistos,

A parte exequente pugnou pelo bloqueio de ativos financeiros em nome 

do(a) executado(a).

Insta salientar que é permitida, por via eletrônica, a determinação judicial, 

junto ao Banco Central, de penhora de depósitos e aplicações financeiras 

em nome do executado.

Não se pode olvidar que no caso dos autos, o princípio da 

proporcionalidade está sendo devidamente respeitado, haja vista a 

penhora de pecúnia ser a primeira na ordem do art. 835 do CPC e art. 11 

da LEF.

Diante do exposto, defiro a penhora on-line do valor executado.

 Em caso de penhora positiva, determino a intimação do executado para, 

querendo, opor embargos em 30 dias, consoante art. 16, III da lei n. 

6.830/80.

Não sendo encontrados valores, desde já, considerando que não foram 

encontrados ativos para constrição, suspendo por um ano o processo, 

nos termos do art. 40 da LEF. Decorrido o lapso temporal aqui mencionado, 

aguarde-se no arquivo o impulso da parte interessada por até cinco anos, 

quando o feito deverá ser desarquivado para intimação da parte 

exequente para manifestação em até 10 dias.

 Consigno que o mero pedido de atuação judicial pelo polo ativo, sem a 

comprovação de que esgotou os meios à sua disposição não se traduz 

em impulso ao procedimento, devendo o feito continuar no arquivo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50088 Nr: 2177-89.2007.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, Ney 

Garcia Almeida Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Samantha Tonhá Flôres - OAB:13600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Maria Almeida Teles 

Hammoud - OAB:9315-B/MT, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação do perito nomeado às fls. 469, revogo a 

nomeação do perito contábil Ely Rodrigues, razão pela qual nomeio o 

contador ODILEI STORCHI VILELA (fl. 483), que cumprirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso, 

ressaltando que o pagamento dos honorários do perito serão pagos no 

exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, conforme determina artigo 91, 

§ 2º, do CPC.

No mais, observe-se a secretaria o disposto na decisão de fls. 222/225.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101073 Nr: 2680-37.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Ferreira de Paula

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

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

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

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

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

 Vistos,

Recebo o cumprimento de sentença. e determino as alterações junto ao 

distribuidor.

Nos termos do art. 535 do CPC, determino a intimação da autarquia 

requerida (com envio dos autos) para, querendo, impugnar ou concordar 

com execução.

Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para manifestação em até 10 dias, podendo concordar com 

eventual conta ofertada.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002236-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH SANGI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002236-74.2018.8.11.0007 

AUTOR: JUDITH SANGI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. JUDITH SANGI propôs a presente ação de concessão de 

auxílio-doença e 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 das tutelas provisórias 

requeridas, 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 o requerido, 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 do requerido, 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. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002237-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002237-59.2018.8.11.0007 

AUTOR: REINALDO JOSE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. REINALDO JOSÉ DA SILVA propôs a presente 

ação de concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez com 

pedido de tutela de urgência em face do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão dos benefícios. 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 parte 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 das tutelas provisórias requeridas, 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 
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exigida à espécie. De igual maneira, a análise de documentos médicos não 

indica, de pronto, a incapacidade para o trabalho, sendo necessária a 

realização de perícia médica para avaliar o alegado impedimento para 

trabalhar. CITE-SE o requerido, 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 do requerido, 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, 25 de junho de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Edital Citação

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1000822-41.2018.8.11.0007

PARTE AUTORA: Nome: ZILDA LAURINDA DA SILVA, Endereço: RUA 

LÍRIO BRANCO, 584, CENTRO, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000. PARTE 

RÉ: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL 

EM LIQUIDACAO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, - ATÉ 385/386, 

CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836 CITANDOS: 

EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS.VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.200,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259 do NCPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.RESUMO DA INICIAL:ZILDA LAURINDO DA SILVA 

ingressou com AÇÃO DE USUCAPIÃO em face de COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, pelos 

motivos a seguir delineados: I – DOS FATOS: 1. Nos anos 80, no auge das 

políticas para o povoamento da região extremo norte do Estado de Mato 

Grosso, o Governo Federal transferiu a área que corresponde atualmente 

o Município de Carlinda/MT em favor da ora requerida Cooperativa Agrícola 

de Cotia, para que fizesse o povoamento do então Distrito de Carlinda/MT. 

2. A ora requerida Cooperativa Cotia iniciou o povoamento do Município de 

Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 90 vendeu vários lotes às 

famílias que se mudaram para referida localidade, muitas vindas da região 

Sul do País. 3. Houve o povoamento do Município de Carlinda/MT, 

entretanto, a população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não 

foram agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, recebendo tão só 

recibo de quitação pela aquisição dos lotes urbanos. 4. O empreendimento 

da ora requerida Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se 

esperava, sendo que a mesma fechou suas portas na cidade de 

Carlinda/MT nos anos 90. 5. A atual questão fundiária do Município de 

Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população carlidense 

não detém o titulo de propriedade de seus lotes. 6. Feita essa breve 

introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a questão 

fundiária de Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido 

inicial. 7. A requerente é legítima possuidora do imóvel urbano com área de 

500,00m2 (quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 

05, quadra R-27, Loteamento Embrião Urbano de Carlinda, município de 

Carlinda/MT, objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca 

de Alta Floresta/MT. 8. O imóvel está registrado no CRI da Comarca de Alta 

Floresta/MT em nome da ora requerida Cooperativa Agrícola de Cotia, 

conforme inclusa cópia da matrícula. 9. Ocorre que, no dia 31/01/1989 a 

requerida vendeu o lote objeto da lide a Sra. Maria de Fátima de Souza, 

conforme se verifica pelo contrato em anexo, todavia não fora 

confeccionada a escritura de compra e venda, razão pela qual permanece 

a propriedade do bem junto ao CRI em nome da ora requerida. 10. Na 

sequência, no ano de 1995 o lote foi vendido para o Sr. Ivo Alves de 

Costa, conforme se verifica através do contrato de compra e venda em 

anexo. 11. Após, o referido lote foi comprado pelo Sr. Antônio Valverde 

Biega, a partir de então teve a seguinte linha possessória: Antônio Correa 

Braselino Filho que comprou o lote em 29/05/2000; Ercilio Ribeiro da Silva 

que comprou o lote em 13/01/2004; 12. Por fim, no dia 9/03/2006 o lote 

urbano n.º 05, quadra R-27, Loteamento Embrião Urbano de Carlinda, 

objeto da objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI de Alta 

Floresta/MT, foi adquirido pela requerente. 13. Portanto, a requerente 

detém a cadeia possessória, do lote urbano há mais de 25 anos, sendo 

que a posse sempre foi exercida de forma ininterrupta e pacifica. 14. Em 

tempo, a requerente realizou no imóvel a construção de uma casa, a qual 

se destina a moradia da família. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: 

Área de 500,00m2 (quinhentos metros quadrados), identificado pelo lote 

urbano n.º 05, quadra R-27, Loteamento Embrião Urbano de Carlinda, 

objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta 

Floresta/MT; DESPACHO: "Vistos, 1 - Defiro a gratuidade de justiça, 

ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - Cite-se a requerida para 

que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - Citem-se, por edital, 

eventuais interessados, com prazo de 20 dias, conforme o art. 259, I do 

CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes e seus cônjuges (se 

casados forem) para apresentação da resposta em 15 dias, nos termos 

do art. 246, §3º do CPC. 5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado 

de Mato Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, instruindo 

com cópia da planta e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

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

(artigo 246, §2º do CPC). 6 – Por não constatar, a partir das provas nos 

autos, qualquer interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos 

Brasileiros S/A. acerca do imóvel que recai a pretensão autoral, INDEFIRO 

o pedido para sua intimação. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às 

providências." Eu, MOACIR DE CASTILHO, Técnico Judiciário, digitei. Alta 

Floresta - MT, 26 de junho de 2018.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA

PRAZO: 20 DIAS

Processo: 1000792-06.2018.8.11.0007

PARTE AUTORA: Nome: JOSÉ APARECIDO XAVIER, Endereço: RUA JOÃO 

PESSOA, 1308, BOA VISTA, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 PARTE RÉ: 

Nome: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO, Endereço: RUA MÁRIO BORIN, - ATÉ 385/386, CHÁCARA 

URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 13201-836. CITANDOS: EVENTUAIS 

INTERESSADOS, INCERTOS, DESCONHECIDOS. VALOR DA CAUSA: R$ 

5.000,00 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259 do NCPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL:JOSÉ APARECIDO XAVIER ingressou 

com ação de USUCAPIÃO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE 

COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO,pelos motivos a seguir 

delineados: I – DOS FATOS: 1. Nos anos 80, no auge das políticas para o 

povoamento da região extremo norte do Estado de Mato Grosso, o 

Governo Federal transferiu a área que corresponde atualmente o 

Município de Carlinda/MT em favor da ora requerida Cooperativa Agrícola 

de Cotia, para que fizesse o povoamento do então Distrito de Carlinda/MT. 

2. A ora requerida Cooperativa Cotia iniciou o povoamento do Município de 

Carlinda/MT, sendo que ainda nos anos 80 e 90 vendeu vários lotes às 

famílias que se mudaram para referida localidade, muitas vindas da região 

Sul do País. 3. Houve o povoamento do Município de Carlinda/MT, 

entretanto, a população colocada na posse dos lotes urbanos e rurais não 

foram agraciadas com os títulos de propriedade imobiliária no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT, recebendo tão só 

recibo de quitação pela aquisição dos lotes urbanos. 4. O empreendimento 

da ora requerida Cooperativa Cotia não obteve o sucesso que se 

esperava, sendo que a mesma fechou suas portas na cidade de 

Carlinda/MT nos anos 90. 5. A atual questão fundiária do Município de 

Carlinda/MT é de alta complexidade, uma vez que população carlidense 

não detém o titulo de propriedade de seus lotes. 6. Feita essa breve 

introdução, necessária para elucidar a problemática envolvendo a questão 

fundiária de Carlinda/MT, transcrevo os fatos que fundamentam o pedido 

inicial. 7. O requerente é legítimo possuidor do imóvel urbano, com área de 

372,62m² (trezentos e setenta e dois vírgula sessenta e dois metros 

quadrados) e identificado pelo Lote nº 01, Quadra RS-20, localizado no 

loteamento denominado Residencial Carlinda I, Situado no núcleo urbano, 

no município de Carlinda/MT e com objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, 
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do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. 8. O imóvel está registrado no CRI 

da Comarca de Alta Floresta/MT em nome da ora requerida Cooperativa 

Agrícola de Cotia, conforme inclusa cópia da matrícula. 9. Ocorre que, no 

dia 07/06/1994 a requerida vendeu o lote objeto da lide a José Marcilio 

Brizzi, conforme se verifica pelos recibos em anexo, todavia não fora 

confeccionada a escritura de compra e venda. Em ato continuo o imóvel 

foi revendido a Antônio Nunes da Rosa que, por sua vez, transferiu a 

posse do lote para Pedro Cardoso da Silva Filho. Posteriormente o imóvel 

foi adquirido pelo Sr. João Roque Dias da Rosa. 10. Por fim, a posse da 

propriedade chegou ao requerente na data de 04/03/2010. Portanto, o 

requerente detém a cadeia possessória, do lote urbano, sendo que a 

posse sempre foi exercida de forma ininterrupta e pacifica. 11. Em tempo, 

foi realizado no imóvel a construção de uma casa, a qual se destina a 

moradia da família. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote nº 01, 

Quadra RS-20, localizado no loteamento denominado Residencial Carlinda 

I, com área de 372,62m², objeto da matrícula n.º 1.403, Livro 2-G, do CRI 

da Comarca de Alta Floresta/MT. DESPACHO: "Vistos, 1 - Defiro a 

gratuidade de justiça, ressalvando a possibilidade de revogação. 2 - 

Cite-se a requerida para que apresente resposta, em 15 dias, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 3 - 

Citem-se, por edital, eventuais interessados, com prazo de 20 dias, 

conforme o art. 259, I do CPC. 4 - Citem-se, pessoalmente, os confinantes 

e seus cônjuges (se casados forem),no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 246, §3º do CPC. 5 - Intimem-se o Município de Carlinda, o Estado de 

Mato Grosso e a União, por carta com aviso de recebimento, instruindo 

com cópia da planta e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

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

(artigo 246, §2º do CPC). 6 – Por não constatar, a partir das provas nos 

autos, qualquer interesse jurídico de Unibanco – União de Bancos 

Brasileiros S/A. acerca do imóvel que recai a pretensão autoral, INDEFIRO 

o pedido de sua intimação. 7 - INTIME-SE o Ministério Público. Às 

providências." Eu, MOACIR DE CASTILHO, Técnico Judiciário, digitei. Alta 

Floresta - MT, 26 de junho de 2018.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002270-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

THAIZA SILVA BRITO OAB - MT0021929A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO SALTIEL (EXECUTADO)

WALMIR JOSE MOMBACH (EXECUTADO)

MADEIREIRA SANTA INES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002270-83.2017.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o pedido 

sob o ID 13304932. CITE-SE o executado Walmir José Mombach, via 

correio, no endereço informado no petitório retro, e, EXPEÇA-SE mandado 

de citação dos executados, MADEIREIRA SANTA INES LTDA – EPP e ENIO 

SALTIEL, no endereço da Madeireira Imabel, após o exequente informar, 

no prazo de 10 (dez) dias, o endereço desta. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 28 de maio de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002031-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL BEZERRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA ALVES RODRIGUES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002031-45.2018.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 20 (vinte) dias, carrear aos autos, sob pena de 

indeferimento da inicial: a. a) certidão negativa da União em nome da 

falecida; b. b) documentos sob os ID’s 13505756 e 13505823 de forma 

legível; c. c) matrícula atualizada do imóvel arrolado; d. d) comprovante do 

pagamento das custas e taxa processuais; e. e)certidão de inexistência 

de testamento, expedida pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados - CENSEC, nos moldes do que estabelece o artigo 2º do 

Provimento de nº 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça. f)Certidão de 

inteiro teor da ação a que se refere o documento sob o ID 13505779. 2) 

Transcorrido o prazo do item “1”, com ou sem o aporte do determinado, 

CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos. Alta Floresta, MT, 6 de 

junho de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000369-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MURILHO (AUTOR)

ALZENIR DA SILVA (AUTOR)

LUIS ANTONIO TEIXEIRA (AUTOR)

IONE RODRIGUES GALVAO MURILHO (AUTOR)

VALDIR RAFAEL DOS SANTOS (AUTOR)

ELOIZA CRISTINA BERGER BARBON (AUTOR)

LUCIETE APARECIDA JARDIM TEIXEIRA (AUTOR)

VAGNER IASINSKI (AUTOR)

IARA RODRIGUES GALVAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

W G F INCORPORADORA LTDA (RÉU)

CENTRO DE CONVIVIO BARCELONA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

autores, na pessoa dos seus Procuradores, para manifestarem-se, no 

prazo de 05(cinco) dias, tendo em vista que a correspondência para 

citação e intimação do requerido fora devolvida, consoante juntada ao Id 

13626902.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE BENVINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da parte 

AUTORA, para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001178-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação do Procurador da parte 

AUTORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, impugnar a 

contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003393-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003393-19.2017.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE a 

parte requerida para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se acerca 

do interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 19 de junho 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123863 Nr: 1757-06.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON ALVES DE FARIA

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:MT/14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT 12.333

 Ante o exposto, JULGADO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E 

EXTINTO 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.Expeça-se alvará relativo aos honorários periciais depositados à 

fl. 164 para a conta da perita indicada à fl. 174.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe 

de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico auferido pela 

demanda, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará 

suspensa pelo período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do 

CPC.Intimem-se.Decorridos 30 (trinta) dias após o transito em julgado, 

caso não seja requerido o cumprimento de sentença, ao ARQUIVO com as 

baixas pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 41383 Nr: 1674-05.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ipanema Fomento Mercantil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves Medeiros Júnior - (Alta 

Leilões), João Gonçalves Medeiros Júnior, Edilson Gonçalves Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Calvoso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6.173/MT, Daniely Rodrigues de Castro - 

OAB:24.422-0, Roberto Cavalcante Batista - OAB:5.868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9.127/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719/MT, Eletana Targino 

da Silva - OAB:22952/O /MT

 Ofício n.º 18/2018-GAB3ª Alta Floresta/MT, 25 de junho de 2018

À sua Excelência o Senhor

Desembargador – Carlos Alberto Alves da Rocha

 Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Assunto:  Informações ao Agravo de Inst rumento n. º 

1006515-27.2018.8.11.0000 - Comarca de Alta Floresta/MT.

Excelentíssimo Senhor Relator,

Sirvo-me do presente para apresentar-lhe as informações referentes ao 

Agravo de Instrumento n.º 1006515-27.2018.8.11.0000 - Comarca de Alta 

Floresta/MT (Autos n 1674-05.2006.811.0007 código 41383), em que é 

agravante IPANEMA FOMENTO MERCANTILMERCANTIL LTDA-ME e 

agravado EDILSON GONCALVES MEDEIROS.

Primeiramente, cumpre-me informar à Vossa Excelência que o agravante 

cumpriu o disposto no artigo 1.018, §2º do Código de Processo Civil.

No que tange às informações propriamente ditas, informo que mantive a 

decisão objurgada pelos próprios fundamentos.

 Acreditando ter prestado as informações necessárias ao julgamento do 

Agravo de Instrumento, coloco-me a disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários.

Respeitosamente,

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito

Autos n. 1006515-27.2018.8.11.0000

Vistos.

Mantenho a decisão objurgada pelos próprios fundamentos.

Juntem-se aos autos as informações prestadas por este Juízo ao Relator, 

por meio do ofício n.º 18/2018-GAB3ª.

Registro que as informações foram enviadas na presente data ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, via malote digital, pelo gabinete.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 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:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139925 Nr: 2912-10.2016.811.0007

 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: Luciene Rodrigues dos Santos 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.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140827 Nr: 3394-55.2016.811.0007

 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: Guilherme Morais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 
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OAB:16341/MT

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

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

previstas nos inciso do §1º, do art. 1.012, do Novo Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/15), ao passo que o efeito devolutivo é inerente à espécie 

recursal, conforme preleciona o art. 1.013 do mesmo diploma.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no item 2.3.20 

da CNGC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110598 Nr: 6175-55.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Florencio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

conforme fls. 291/297, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com 

as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 154045 Nr: 3137-93.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bonsucesso S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eugenio Costa Ferreira de 

Melo - OAB:103082

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

conforme fls. 126/131, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com 

as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97313 Nr: 5841-89.2011.811.0007

 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: Paulo Choma

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Pretende-se, através da presente, executar o acórdão contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:

1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 535 do Novo 

Código de Processo Civil.

 2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade 

e vista dos autos à parte exequente para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, após, façam os autos CONCLUSOS.

3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar impugnação CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66120 Nr: 5605-11.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. DE VARGAS COMÉRCIO, Hugo Leonardo 

Carvalho Favarin, Rosilei Adriana de Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Ante a certidão de fl. 99, DEFIRO o pedido de fl. 100, determinando seja 

expedido Edital, com prazo de 30 dias, para a citação da parte executada, 

atentando-se para a regra contida no artigo 8º, IV da Lei 6.830/80.

2) Decorrido in albis o prazo do item “1”, nos moldes determinados pelo 

artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curador especial da 

executada, o douto Defensor Público que milita nesta Comarca, que 

deverá ser intimado pessoalmente para manifestar no feito.

3) Após, VISTA dos autos à parte exequente pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 4313-35.2002.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariano Matos do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Granja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Santos de Souza Ribeiro - OAB:OAB/MT 1.360

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

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

Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 272/273. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente Francisco de 

Assis Granja e executado, Mariano Matos Nascimento, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 2) Atualize-se o débito pelo exequente, nos termos do art. 524, do CPC. 

Após, INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada 

no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo 

previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos no 

artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 
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quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122145 Nr: 687-51.2015.811.0007

 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: Juscelino Silveira Segura & Cia Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Alta Floresta

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A, 

Willian Douglas Salles Alves dos Santos - OAB:MT/18420/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT, Luiz 

Alfeu Moojen Ramos - OAB:5291/MT, MARILAINE PINHEIRO DE 

MELLO - OAB:8146

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 210/211. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente Juscelino 

Silveira Segura & Cia Ltda - Me e executado, Sindicato Rural de Alta 

Floresta, bem como seja certificado a existência de custas pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada 

no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo 

previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos no 

artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138702 Nr: 2284-21.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Bandiera, Idalina Frederico Bandiera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schirley Silvestre Sabiá, Sergio Carlos de Lima 

Espólio

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, concedo o prazo de 90 (noventa) dias para 

que a Fazenda Pública Nacional informe acerca da existência de interesse 

na causa.

 No mais, cumpra-se cf. decisão de fl.40.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55926 Nr: 458-38.2008.811.0007

 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: Luciana Teixeira de Carvalho Cordeiro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615

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

OAB:5.736/MT

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 154/155. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente Luciana 

Teixeira Carvalho Cordeiro e executado, Itaú Seguros S/A, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, consignando que 

em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá 

honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 10% estipulada 

no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial no prazo 

previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários previstos no 

artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135958 Nr: 858-71.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gonçalves de Oliveira, Vilma Plens de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Gobetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Considerando o óbito do executado (fl. 48), SUSPENDO a presente 

ação até a prolação da sentença de habilitação, nos termos do art. 689, do 

CPC.

2) CITEM-SE pessoalmente os herdeiros do executado (RAIMISON, TIAGO, 

CAIO E HEITOR), nos endereços constante nos extratos em anexo para, 

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

3) Tocante à herdeira PRISCILA DAIENE GOBETTI, tendo em vista que 

inexitosa a tentativa de localização de seu endereço por meio do Sistema 

Infojud, DETERMINO a sua citação, via edital, com prazo de 30 (trinta) dias.

4) Decorrido in albis o prazo do item “3”, nos moldes determinados pelo 

artigo 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curador especial da herdeira, 

o douto Defensor Público que milita nesta Comarca, que deverá ser 

intimado pessoalmente para manifestar no feito.

5) Após o cumprimento de todo o determinado, CONCLUSOS.

Às providências. CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142103 Nr: 4117-74.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heitor Gobetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Gonçalves de Oliveira, Vilma Plens de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT

 Vistos.

Nos termos do art. 313, § 2º, II do CPC, INTIMEM-SE pessoalmente os 

herdeiros do executado (RAIMISON, TIAGO, CAIO E HEITOR), nos 

endereços constante nos extratos juntados nos autos em apenso (Cód. 

135958), e por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, a herdeira PRISCILA 

DAIENE GOBETTI para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

interesse na sucessão processual, promovendo, por conseguinte, a 

respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução 

de mérito.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65456 Nr: 4968-60.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria Medeiros

 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.

Tendo em vista as informações constantes na certidão do Oficial de 

Justiça acostada à fl. 176v., isto é, deixando de intimar o requerente ante 

ao fato do endereço estar circunscrito a presente comarca, DETERMINO a 

intimação do requerente no endereço declinado na exordial, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe seus dados bancários.

Às diligências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 48626 Nr: 663-04.2007.811.0007

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Rogers Rohling da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Nishikawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561, Douglas Beckmann Morel Luck - OAB:20.750, Thiago 

Xisto Gris - OAB:14362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Ofício n.º 19/2018-GAB3ª Alta Floresta/MT, 25 de junho de 2018

À sua Excelência o Senhor

Desembargador – Carlos Alberto Alves da Rocha

 Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

Assunto:  Informações ao Agravo de Inst rumento n. º 

1006012-06.2018.8.11.0000 - Comarca de Alta Floresta/MT.

Excelentíssimo Senhor Relator,

Sirvo-me do presente para apresentar-lhe as informações referentes ao 

Agravo de Instrumento n.º 1006012-06.2018.8.11.0000 - Comarca de Alta 

Floresta/MT (Autos n 663-04.2007.811.0007 código 48626), em que é 

agravante DIEGO LUIS DA SILVA e agravado CAIO NISHIKAWA.

Primeiramente, cumpre-me informar à Vossa Excelência que o agravante 

cumpriu o disposto no artigo 1.018, §2º do Código de Processo Civil.

No que tange às informações propriamente ditas, informo que mantive a 

decisão objurgada pelos próprios fundamentos.

 Acreditando ter prestado as informações necessárias ao julgamento do 

Agravo de Instrumento, coloco-me a disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários.

Respeitosamente,

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

 Juíza de Direito

Autos n. 1006012-06.2018.8.11.0000

Vistos.

Mantenho a decisão objurgada pelos próprios fundamentos.

Juntem-se aos autos as informações prestadas por este Juízo ao Relator, 

por meio do ofício n.º 19/2018-GAB3ª.

Registro que as informações foram enviadas na presente data ao Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, via malote digital, pelo gabinete.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alta Floresta/MT, 25 de junho de 2018

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168000 Nr: 3037-07.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHdFeS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Cumpra-se da forma deprecada, em conformidade com a fl. 03.

 2 - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168358 Nr: 3211-16.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Cruzeiro do Sul S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

1 - Cumpra-se da forma deprecada, em conformidade com a fl. 03.

 2 - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117881 Nr: 5851-31.2014.811.0007

 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: Cleber Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Educação - MT, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/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.: 118097 Nr: 6022-85.2014.811.0007

 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: Multilaser Industrial Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alta Floresta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Jose Garcia - 

OAB:134.719

 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.: 124004 Nr: 1839-37.2015.811.0007

 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: Waldemiro Flores Marcolam, BCNFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

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

OAB:18.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Denes Ceconello Leite 

- OAB:8840-b/MT, Cintia Viegas de Almeida Caffaro Gonçalves - 

OAB:36766/GO, Itallo Gustavo de Almeida Leite - OAB:7413/MT, 

Rachel Fischer P. C. Menna Barreto - OAB:248.779/SP

 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.: 129039 Nr: 4611-70.2015.811.0007

 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: José Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 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:23.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junior - 

OAB:42.277/PR

 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.: 140864 Nr: 3424-90.2016.811.0007

 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: Ivanete Costa 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação 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.: 142281 Nr: 4220-81.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Nos termos da Legislação vigente e 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.: 143509 Nr: 4894-59.2016.811.0007

 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: Zenaide Cardoso de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa União Cascavel de Transportes Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Eduardo 

Rodrigo Colombo - OAB:42782/PR, GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, Ramiro de Lima 

Dias - OAB:12504/PR, Rodrigo Cesar Caldeira - OAB:35461/PR, 

Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A, Vilson Barozzi - 

OAB:6791-B/MT

 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 Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110932 Nr: 6527-13.2013.811.0007

 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: Andreia Ferreira da Silva Gervásio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Edmara Dantas Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, 

Jorge Américo Tavares Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarcitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686, Juliano Dos Santos Cezar - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139720 Nr: 2795-19.2016.811.0007

 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: Valdomiro José Antonio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA, 

por meio do seu advogado, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 
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apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69024 Nr: 1997-68.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A&AL-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Antes de apreciar o pleito de penhora via BACENJUD, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos autos memória 

de cálculo atualizada do débito.

2) Tocante ao pleito de penhora de bem imóvel do executado, postergo 

sua análise para após eventual negativa de penhora via BACENJUD nas 

contas do executado, para o fim de se evitar excesso de penhora. 

Consigno ainda, que para apreciação do referido pedido, deverá o 

exequente carrear aos autos a comprovação de propriedade do imóvel, 

esta, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, vez que o documento de 

fl. 110 não é hábil para tanto.

3) De outro lado, INDEFIRO o pedido de confisco da Carteira Nacional de 

Habilitação do executado, muito embora parcela de magistrados esteja 

interpretando tal possibilidade com fundamento no art. 139, IV, do CPC, 

deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a 

Constituição Federal, que em seu art. 5º, XV, consagra o direito de ir e vir.

Ademais, o art. 8º, do CPC, também preceitua que ao aplicar o 

ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do 

processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107910 Nr: 3316-66.2013.811.0007

 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: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronda Cuiabá Distribuidora, RN Indústria e 

Comércio de Produtos Químicos, Rotal Hospitalar IndústrIa e Comércio 

Ltda, Distribuidora de Filtros C, Dala e Dala Ltda., R. R. Factoring Foment, 

Jornal Folha do Estado, Rádio Televisão Bras, Equimar Equipamentos, Star 

Lim. de Prod. De, Universal Farmac. Ind., DNJ Prods. Médicos Ho., G. F. C. 

Coml. Hospitalar, Dist. Coml. Aut. Pcs. Bo., Trevomade Indústria e Comércio 

de Madeiras Ltda-ME, VIEIRA & GARCIA LTDA, Pommer & Cia Ltda - EPP, 

Sansul Assess. Planejamento, J. Pimentas Com. Mat., Monte Verde 

Formular, Marcelo Moda, Fratel Coml. Imp. TR. P., Tricate Com. de Peças, 

Recapadora de Pneus, C & C Hospitalar Ltda., Tucumam Tecidos Ltda., 

Pontual Com. e Rep. Ltda., Lion S/A, Gaiote e Cia Ltda., S&A. Hospitalar 

Ltda., J. D. C. DE CASTRO-ME, Adurra Comercial de Produtos Médicos 

Hospitalar Ltda, Ipiranga Asfaltos S/A, Dental Sorriso Ltda - ME, Radar 

Auto Elétrica Ltda, Concar Com. Combustíveis Ltda, Expresso Maringá 

Transportes Ltda, Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, Banco 

Cooperativo Sicredi S/A, Humberto Mariano Borsato Fi., Recomath Com. 

Rep. Mat. Hospitalar, Alta Genetics do Brasil Ltda., P. J. Comércio e 

Representação Ltda., S. P. Peças p/ Maq. Pesadas Ltda., Embrascol- 

Comércio e Serv. Ltda., Sabara Ind. e Com. Ltda., Rimed Com. e Repres. 

Ltda., Gelauto AR Cond. Ltda. - ME, L. M. Distribuidora Produtos Médicos 

Ltda., Genéricos Distrib. de Medicamentos, Eurocat Peças para Tratores 

Ltda., Ajala Pneu Ltda., Visiontech Medical Optics Ltda., Recaparadora de 

Pneus Yleon Ltda. - ME, DPL Com. Hospitalar Ltda., Intercat Máquinas e 

Peças Ltda., Banco BCN S/A, D'Agostin e D'Agostin Ltda., Dimas M. P. 

Sistemas de Ponto Acesso Ltda., DMH Equipamentos Médicos Hosp. E 

Laborat. Ltda., Marcomed Hospitalar Ltda., Xerox Comércio e Industria 

Ltda, Argon Ar Cond. Ind. Com. Serv. Ltda.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB: GO 34.082, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:19.077-A, 

DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - OAB:MS 12.480, EDUARDO 

MAROZO ORTIGARA - OAB: RS 36.475, Enio Fabiano Hamerski - 

OAB:MT 3830, FLÁVIA NÓBREGA DOS SANTOS - OAB:SP 260.474, 

GILBERTO RODRIGUES BAENA - OAB:24.879/PR, HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:MT 6.624, JOÃO JURANDIR DIAN - 

OAB:83645/SP, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, NATAL 

CAMARGO DA SILVA FILHO - OAB:104431/SP, NATATSHA DE 

OLIVEIRA MENDES COUTINHO - OAB:MT 16.445, PÉRSIO THOMAZ 

FERREIRA ROSA - OAB:183463, RENATO LOUREIRO DE CARVALHO 

PAVAN - OAB:MS 17.277, RUBI GOTLIB KELM - OAB:RO 2132, THIAGO 

MACHADO GRILO - OAB:MS 12.212

 Dessa forma, em relação a estas empresas requeridas, JULGO EXTINTO 

o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“a” do CPC.Cada parte arcará com os honorários de seu patrono, sendo 

inexistente a condenação das partes ao pagamento de custas 

processuais.Certificado o transito em julgado, determino a EXCLUSÃO 

destas empresas, bem como da empresa Dimaster – Comercio de 

Produtos Hospitalares Ltda do pólo passivo da lide, bem como seja 

expedido ofício ao Cartório Dalla Riva para o CANCELAMENTO dos 

apontamentos realizados por estas empresas em face do Município Autor, 

nos termos da exordial.No mais, determino a intimação do Município Autor 

para que se manifeste sobre as empresas requeridas NÃO CITADAS, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência tácita quanto ao 

prosseguimento do feito em seu desfavor. No mesmo prazo, 

MANIFESTE-SE sobre as Contestações ofertadas e conclusos.Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000560-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BONANZA - ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTEIRA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000560-91.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BONANZA - ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA - ME 

REQUERIDO: FRONTEIRA AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

- EPP Vistos. Em razão da Portaria de n. 629/2018-PRES, fixando o 

expediente do Poder Judiciário do dia 27.06.2018 das 08:00 horas às 

12:00horas, em virtude do jogo do Brasil X Sérvia, REDESIGNO a audiência 

designada nos autos para o dia 20 de setembro de 2018, às 15h:00. No 

mais, cumpra-se nos termos da decisão inicial. Alta Floresta, MT, 26 de 

junho de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011121-60.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZAGUIR BARBOSA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

BANCO TOPAZIO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da Patrona da parte Exequente para 

requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000070-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MILANES JUNIOR (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 16 de 686



Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 113781387, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 26 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO TASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 113781804, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 26 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001225-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 13782117, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 26 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-52.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 13782117, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 26 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA EDUARDA DOS SANTOS ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 13823463, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 26 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA APARECIDA SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

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

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 13823772, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 26 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

13434291, bem como para requerer o que entender adequado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta 

Floresta, 26 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000604-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOIS E GALTER DA SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRUNO AGUIAR OAB - MT23375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIDA MARIA LANGUER TONI (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 
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advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

13648048, bem como para requerer o que entender adequado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta 

Floresta, 26 de junho de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002252-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRADE ACUCAR E ALCOOL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO OAB - SP192989 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES SPRESSAO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208505 Nr: 8597-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito do Alto Xingu - Sicrédi Alto Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIUZA AUTO ESCOLA E CENTRO DE 

RECICLAGEM NO TRÂNSITO LTDA – ME, Rosangela Antunes Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 93-v.

 2. CUMPRA-SE conforme requerido, observando-se os novos endereços.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 41177 Nr: 647-64.2004.811.0004

 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: R.C. MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 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.: 41177 Nr: 647-64.2004.811.0004

 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: R.C. MOTTA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 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 do complemento da diligência do(a) 

oficial(a) de justiç ( Bazelice Xavier Mendes- certidão fls. 391)a 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.: 280425 Nr: 7424-74.2018.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAC, OVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591-0/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Antes da análise do pedido de tutela de urgência, DÊ-SE vistas dos 

autos ao Ministério Público.

2. Em seguida, voltem-me conclusos para análise do pedido de urgência.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280496 Nr: 7455-94.2018.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Antes da análise do pedido de tutela de urgência, DETERMINO seja 

realizado estudo psicossocial com a criança, sua guardiã e o genitor, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de levantar mais subsídios sobre os fatos 

narrados na inicial.

 2. Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos para análise do pedido de urgência.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229555 Nr: 8799-81.2016.811.0004

 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: Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iris Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 
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OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Diante da relevância dos fundamentos trazidos às fls.31/33, SUSPENDO 

qualquer medida que tenha por objetivo a remoção do veículo para outra 

cidade, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais SOBRE 

CADA DIA EM QUE O BEM PERMANECER FORA, com fundamento no 

art.536, §1º e 139, IV, ambos do CPC/2015.

2.INTIME-SE o autor para se manifestar em 05 dias, sob pena de 

concordância tácita.

3.Decorrido o prazo, DETERMINO o apensamento nos autos de 

CÓD.245844. Após, conclusos para análise.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89353 Nr: 3238-23.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Denota-se dos autos que o feito já fora sentenciado à fl. 137.

2. Às fls. 145/148, o autor apresenta recurso de apelação, visando a 

reforma da sentença que determinou a extinção do processo com fulcro 

no art. 485, III, CPC, tendo em vista a falta de iniciativa da parte em 

proceder com os atos que lhe competia para o prosseguimento do feito.

3. Decorrido o prazo para que o apelado apresentasse suas 

contrarrazões, manteve-se inerte, conforme certidão de fl. 160.

4. Remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de justiça, a Primeira Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu por unanimidade pelo 

não provimento do recurso, mantendo a decisão proferida à fl. 137. O 

acórdão transitou em julgado na data de 17/05/2017.

5. Ante o exposto, considerando já estar esgotada a prestação 

jurisdicional devida por este juízo, DETERMINO que sejam os autos 

remetidos ao arquivo definitivo.

6. Ademais, CUMPRA-SE conforme disposto à fl. 137.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177221 Nr: 11409-27.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Marques, Simone Tieco Matsumoto

 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:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo HSBC BANK 

BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO em face de ALESSANDRO MARQUES, e 

sua interveniente garantidora SIMONE TIECO MATSUMOTO.

2. Às fls. 106, o exequente manifesta-se requerendo a baixa e 

arquivamento definitivo dos autos.

3. Denota-se que até presente momento, embora devidamente citados (fl. 

43), os executados mantiveram-se inertes durante todo o processo de 

execução.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Diante do exposto, considerando o desinteresse da parte exequente 

quanto ao prosseguimento do feito, HOMOLOGO a desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTA a ação sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

6. Com custas pelo exequente.

7. DETERMINO o levantamento de eventual penhora existente, bem como o 

desbloqueio de contas do executado.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272993 Nr: 2942-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abrão Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandrina Pereira de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada pelo não 

preenchimento dos requisitos contidos no art. 300, do 

CPC/2015.10.CITE-SE a Interditanda, no endereço declinado na peça 

inaugural e INTIME-SE-A para audiência de entrevista que DESIGNO para o 

dia 21 DE AGOSTO DE 2018, às 15h00min. (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), devendo o Sr. Oficial de Justiça observar as disposições do 

artigo 245, §1º, CPC/2015. Conste do mandado o prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação, o qual passará a fluir a partir da entrevista (art.752, 

CPC/2015).11.A curatelada poderá constituir advogado, e, caso não o 

faça, NOMEIO a Defensoria Pública curador especial, para apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não constitua advogado, 

o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente sucessível poderá 

intervir como assistente (§§2º e 3º, art.752, CPC/2015).12.DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos art.99,§§2º e 3º, CPC/2015.13.Ciência ao 

Ministério Público.14.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com a 

máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261710 Nr: 14065-15.2017.811.0004

 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: LNCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCR

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

de Mato Grosso - OAB:, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, 

Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, 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:

 VISTOS.

1. Denota-se que até presente momento não fora realizada a citação da 

requerida (fl. 45), motivo pelo qual restara infrutífera a audiência de 

conciliação realizada na data de 13.03.2018, conforme termo de sessão 

encartado à fl. 50.

2. À fl. 52, a parte autora se manifesta nos autos indicando o endereço 

atualizado da parte ré, requerendo assim o prosseguimento do feito.

3. Ante o exposto, tendo em vista a ausência de citação fomal da parte 

requerida, a fim de que se regularize o polo passivo da demanda, 

DETERMINO que seja o réu citado no endereço apresentado à fl. 52, o qual 

indico como sendo: RUA LANER, S/N, DISTRITO DO VALE DOS SONHOS, 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

4. INTIME-SE-O para a audiência de conciliação que deverá ocorrer na 

data de 14 DE AGOSTO DE 2018, às 15h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO)

5. Ademais, cumpra-se conforme despacho de fl. 41

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2279 Nr: 1280-22.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lundgren Irmãos Tecidos S/A, Herman Ralf 

Lundgren, Dirk Herman Mitteldorf, Samuel Silveira dos Santos, Gertrud 

Koch Lundgren

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felippe Zeraik - OAB:30397

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 19 de 686



 Vistos.

1.CUMPRA-SE o determinado nos embargos de CÓD.271439.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271439 Nr: 1922-57.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Samuel Silveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILOR RIBAS NOETZOLD - 

OAB:24036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a decisão de fl.55 e a petição de fls.56/57, em atenção ao 

princípio da fungibilidade e primazia pela resolução do mérito, RECEBO a 

petição inicial como exceção de pré-executividade, levando em 

consideração as matérias de ordem pública arguidas.

2.Prejudicada, no entanto, a análise do pedido de reconhecimento da 

ilegitimidade, porque, no caso, referido pleito demanda dilação probatória 

não admitida na estreita via da exceção (STJ, AgInt no AREsp 526.701/SP, 

Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 

13/12/2017).

3.Em que pesem a relevância dos fundamentos que tangenciam o pedido 

de tutela de urgência para liberação incontinenti da quantia constrita, 

INDEFIRO por ora o desbloqueio, haja vista a existência do perigo de 

irreversibilidade do provimento, até porque cuida-se de execução que tem 

mais de 20 anos de duração. No mesmo sentido: Agravo de Instrumento 

Nº 70076621556, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 10/05/2018.

4.INTIME-SE o exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 05 

dias.

5.DETERMINO o desentranhamento de todas as folhas e 

consequentemente juntada nos autos de CÓD.2279, mediante substituição 

por cópias.

6.Por fim, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art.485, VI, CPC/2015. Custas pelo embargante, que ficam 

sob a condição suspensiva de exigibilidade, já que DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça (art.98, §3º, CPC/2015).

7.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273670 Nr: 3368-95.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Formação de Condutores Dinâmica 

Ltda, Elton Everaldo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

DINÂMICA LTDA.

2. À fl. 28, o Exequente informa o pagamento da dívida por parte do 

executado e requer a extinção do feito.

3. O executado não chegou a ser citado.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Conforme informação de fls. 28 o débito cobrado em juízo fora 

realmente quitado, em razão do pagamento voluntário da parte no dia 

03/05/2018.

6. Ante ao exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

7. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

8. Caso positivada qualquer restrição ou penhora de bens dos 

Executados, DETERMINO a imediata retirada da eventual restrição, em 

razão do integral adimplemento da dívida.

 9. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

10. Expeça-se o necessário.

 11. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271727 Nr: 2110-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, ajuizada 

por RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

JOÃO MARCIO PEREIRA DOS SANTOS.

2. Aduz o requerente que celebrou com o requerido um contrato de 

financiamento de crédito, entabulado com fulcro no Decreto-Lei 911/69, 

recebendo como garantia fiduciária o bem descrito na inicial de fls. 04/08.

3. Antes mesmo da citação do requerido, a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito tendo em vista sua perda superveniente 

do interesse de agir, conforme petição encartada à fl. 46.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VI, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente.

 6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 7. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260442 Nr: 13255-40.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENBd

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 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.: 270974 Nr: 1635-94.2018.811.0004

 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 J. Safra S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlizeth da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão, com pedido liminar, ajuizada 

por BANCO SAFRA S/A em face de, ARLIZETH SILVA BARBOSA.

2. O pedido liminar foi deferido em despacho de fls. 44/45, determinando a 

busca e apreensão de veículo indicado à inicial.

3. Antes mesmo da citação do requerido, a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito de acordo com o art. 485, VIII, CPC/15, 

conforme petição encartada à fl. 54.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 7. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264214 Nr: 15642-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Chaves & Schirmbeck Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de CASCALHEIRA CANADÁ 

LTDA.

2. Aduz o requerente que celebrou com a requerida um contrato de 

financiamento de crédito, entabulado com fulcro no Decreto-Lei 911/69, 

recebendo como garantia fiduciária o bem descrito na inicial de fls. 04/78.

3. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 11/78, dos 

quais se destacam o contrato celebrado (fls. 15/26).

4. Instado a juntar aos autos a comprovação de mora do requerido (fl. 79), 

o requerente à fl. 82 apresenta o instrumento de protesto (fl.81/82).

5. Apresentada a documentação necessária, a liminar foi deferida 

determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (fl. 

83/84).

 6. À fl. 91/92 a parte Autora requer a extinção do feito, tendo em vista a 

quitação integral do débito objeto da presente ação.

7. Denota-se que até presente momento não fora realizada a citação do 

requerido.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

8. Diante da informação da parte requerente quanto ao pagamento integral 

do débito à fl. 92, HOMOLOGO a desistência da ação, e 

consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, CPC/2015.

9. DETERMINO o recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

já expedido em face do requerido.

10. CUSTAS pelo requerente. SEM honorários advocatícios tendo em 

consideração a não formação do vínculo processual.

11. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 12. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 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: Filinto Corrêa da Costa 

Junior - OAB:MT/11.264

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para se manifestar sobre a informação de fls. 

66/68 da CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247382 Nr: 4506-34.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MZFQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSFL, JGQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Devidamente intimada por seu procurador constituído nos autos (fl. 41), 

a parte autora se manteve inerte, deixando de se manifestar quanto ao 

interesse no prosseguimento da presente ação, conforme determinado em 

despacho de fl. 38.

 2. Tendo em vista que o processo não pode se eternizar por inércia da 

parte que deixa de proceder com os atos que lhe compete, DETERMINO, 

com fulcro no art. 485, §1º, que seja intimada a requerente 

PESSOALMENTE, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias 

indicando o que entender de direito para o prosseguimento regular do 

feito, sob pena de extinção, sem resolução do mérito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275393 Nr: 4354-49.2018.811.0004

 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): Daiani França Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE a Executada para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação da executada, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. A Executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá a Executada 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).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pela executada. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo, 

conforme requerido às fls. 28/29.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 272937 Nr: 2905-56.2018.811.0004

 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: RNPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uerica Ribeiro da Silva - 

OAB:24159

 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”.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97940 Nr: 2948-71.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Borges Leão E Cia Ltda, Keila Caetano Diniz, 

Emerson Borges Leão, Domingos Carlos Pereira Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 12.Posto isso, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

JULGO IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade e, por corolário, 

DETERMINO o prosseguimento da execução.13.INTIME-SE o Exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ao regular processamento do 

feito, requerendo o que entender de direito.14.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156708 Nr: 8956-30.2011.811.0004

 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: Cleide Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Nelson Pereira de 

Souza, Gisele Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 18.Diante do exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO a ilegitimidade ad causam 

do réu, sendo a extinção do processo sem julgamento do mérito a medida 

cabível, nos termos do art.485, VI, do CPC/2015.DISPOSITIVO19.Desta 

forma, RECONHEÇO DE OFÍCIO a ilegitimidade passiva do requerido 

Eurípedes Luiz Esteves, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC.20.CONDENO a 

requerente no pagamento das custas processuais, no entanto, 

considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser 

executadas 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 da requerente (art. 

98,§3º, CPC).21.Transitada em julgado e cumpridas todas as 

determinações, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.22.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83714 Nr: 6941-93.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves de Brito, Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO DE 

OLIVEIRA DOLZAN, para devolução dos autos nº 6941-93.2008.811.0004, 

Protocolo 83714, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261306 Nr: 13804-50.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Braga de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Rogério Arantes Penteado, Michael Dias Machado Penteado, Silvia Ramos 

Nascimento, Caroline Ramos Penteado, Thales Magno Ramos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030, 

DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - OAB:4198, João Jackson 

Vieira Gomes - OAB:20.239, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126, Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA PAULA 

MONÇÃO OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

13804-50.2017.811.0004, Protocolo 261306, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50889 Nr: 1204-17.2005.811.0004

 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: Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória Cabral 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Francisco Gomes Lira, Welen 

Nara Lira Aguiar, Jullye da Silva Lira, Dieyme da Silva Lira, Laura da Silva 

Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, ANDRÉ LUIS DE JEUS LAURINDO - OAB:18.483/MT, Jairo 

Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AURÉLIO TEIXEIRA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 1204-17.2005.811.0004, Protocolo 

50889, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155126 Nr: 6905-46.2011.811.0004

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Júnior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Jomavi de Rezende, Messilda Vitória 

Cabral Rezende, Espólio de José Francisco Gomes Lira, Jullye da Silva 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 22 de 686



Lira, Dieyme da Silva Lira, Welen Nara Lira Aguiar, Laura da Silva Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, ANDRÉ LUIS DE JEUS LAURINDO - OAB:18.483/MT, 

João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AURÉLIO TEIXEIRA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 6905-46.2011.811.0004, Protocolo 

155126, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220494 Nr: 3137-39.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina A. dos Santos - Confecções, Marina 

Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

FERREIRA GOMES, para devolução dos autos nº 3137-39.2016.811.0004, 

Protocolo 220494, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85869 Nr: 9053-35.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Alimentos Popular Ltda, Pedro 

Silva Lima, Marta Araújo de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

FERREIRA GOMES, para devolução dos autos nº 9053-35.2008.811.0004, 

Protocolo 85869, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275437 Nr: 4386-54.2018.811.0004

 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: Davi Guggisberg Bicudo, Marco Aurelio Mendonça 

Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAICON PEDRO 

DUARTE DE MORAES, para devolução dos autos nº 

4386-54.2018.811.0004, Protocolo 275437, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251683 Nr: 7457-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlei Farias Santos, Laura Beatriz Alves 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

SALDANHA FARIAS, para devo lução dos autos nº 

7457-98.2017.811.0004, Protocolo 251683, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210297 Nr: 9731-06.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 9731-06.2015.811.0004, Protocolo 

210297, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277064 Nr: 5455-24.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Alderlanio Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL 

GONÇALVES DOS REIS, para devolução dos autos nº 

5455-24.2018.811.0004, Protocolo 277064, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264288 Nr: 15696-91.2017.811.0004

 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: João Bosco Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausta Gomes do Espirito Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GNOTA MARIA OLIVEIRA 

ALVES - OAB:18120

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GNOTA MARIA 

OLIVEIRA ALVES, para devolução dos autos nº 15696-91.2017.811.0004, 

Protocolo 264288, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280471 Nr: 7450-72.2018.811.0004

 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: LGSR, RSR, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 
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devendo aportar ao feito cópia de suas três 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.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 31179 Nr: 878-62.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pneu Zero do Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Aparecido da Luz 

Cardoso - OAB:GO 30.585

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO 

a prescrição intercorrente do valor cobrado às folhas 65, razão por que 

DECLARO EXTINTO o referido crédito, na forma do art.156, V, Código 

Tributário Nacional, e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, com fundamento no art.487, II, CPC/2015.16.CONDENO o Exequente 

no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor 

da execução, com fulcro no art.85, §3º, CPC/2015. 17.Sem custas, uma 

vez que o exequente é isento.18.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279920 Nr: 7169-19.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Maria de Oliveira

 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:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a Autora instrua o feito com a 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. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo 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. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280440 Nr: 7432-51.2018.811.0004

 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: Lucilene Gomes Dias Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a Autora instrua o feito com a 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. 8.Ou proceda com o recolhimento das 

custas judiciais, no mesmo prazo 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. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279345 Nr: 6813-24.2018.811.0004

 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: Antonio Virginio Araújo, Elizabeth Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lourenço Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IARA VANESSA OLIVEIRA 

ARAÚJO - OAB:22465/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO a emenda a inicial, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos 

do art. 99, §3º, do CPC/2015.

2. Assim, CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 13 DE AGOSTO DE 2018, às 10h00min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu defensor.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 4. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 79364 Nr: 2793-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti, Mariangela Medeiros Teixeira 

Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nery Fuganti, CLEMES MARIA 

BEVILACQUA, Eduardo Nery Fuganti, Sayonara Desirê Fuganti Beira da 

Silva, Cassia Bevilacqua Fuganti Pereira, Carlos Roberto Fuganti, JOSÉ 

CARLOS FUGANTI, INOVARE - Administradora em Recuperação em 

Falência, Mauricio Colle de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO ADOLFO BESS - 

OAB:1810/SC, João Otavio Pereira Marques - OAB:22849-DF, João 

Pedro Marques - OAB:3763/MT, KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Cristina Primo 

Parreira - OAB:20.204/MT, MAURICIO COLLE DE FIGUEIREDO - 

OAB:42506, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - OAB:8798/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que as cartas de citações 

endereçadas aos requeridos Sayonara Desirê Fuganti Beira da Silva foi 

devolvida pelo motivo "não existe o número" e "mudou-se" (fls.775 e 780); 

ao requerido Clemes Maria Bevilacqua, devolvida pelo motivo "mudou-se", 

conforme fls. 777; ao requerido Eduardo Nery Fuganti, devolvida pelo 

motivo "mudou-se" e "endereço insuficiente", conforme fls. 778 e 779 e, 

nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de 

referidas devoluções e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237593 Nr: 14534-95.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHGDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UABDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:MT-17950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a devolução da carta precatória de 

fls. 55/59, pela Comarca de Querência/MT, sem o devido cumprimento e, 

nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de 

referida devolução e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177841 Nr: 12118-62.2013.811.0004

 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: Adair Antonio Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Therezinha Lorini Fiorese, João Fiorese Neto, 

José Carlos Marques Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DA 

SILVA CHATEAUBRIAND - OAB:15038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Alessandra Sbrissa Abud - OAB:8963, Caio 

Victor Carlini Fornari - OAB:294340, Pedro Cavalcanti Macedo 

Zambon - OAB:212180-E SP

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE a escrivania quanto à tempestividade das contestações.

2. Sem prejuízo, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste quanto à 

petição de fl. 1.017, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Na sequência, voltem-me conclusos para saneamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280765 Nr: 7619-59.2018.811.0004

 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: Gilmar Martins Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques, Daphnis Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, Olimpio Ferreira da Silva Neto - 

OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. A parte impetrante nos fatos argumentou que o veículo foi apreendido 

pela autoridade de trânsito desta cidade de Barra do Garças, bem como 

disse que o bem encontra-se recolhido no pátio do DETRAN, mas não 

identificou quem seria essa autoridade de trânsito e nem sequer juntou o 

termo de apreensão ou documentos pertinentes quanto o recolhimento da 

motocicleta.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial para que o impetrante esclareça 

quem é a autoridade de trânsito desta cidade, bem como identifique o 

impetrado, já que se o veículo encontra-se recolhido no pátio do DETRAN e 

este está condicionando a liberação mediante o pagamento do valor da 

estádia, em tese, seu responsável é a autoridade coatora, de igual modo, 

junte aos autos o termo de apreensão ou documento que identifique o 

recolhimento ao pátio do bem. FIXO prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166200 Nr: 8587-02.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico às fls. 55/57 que a parte executada 

aportou planilha de cálculo do demonstrativo de débito, pugnando que o 

valor devido é de R$15.379,24 (Quinze mil, trezentos e setenta e nove 

reais e vinte quatro centavos).

2. Posteriormente, o exequente manifestou pela concordância dos 

cálculos apresentados pela contrária e requereu a homologação dos 

valores apresentados

3. Após, os autos retornaram conclusos.

4. Ao considerar que as partes estão em concordância com os cálculos 

apresentados, a homologação do mesmo é medida que se impõe.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Diante de tudo que consta nos autos, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

57-v para que surtam os jurídicos e legais efeitos.

7. Ao considerar o lapso temporal de sua elaboração datada de 

19.10.2017, DETERMINO a remessa dos autos ao Sr. Contador Judicial 

para a atualização do débito de fls. 57-v.

8. Feito isso, REQUISITE-SE à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo o pagamento de obrigação, expedição 

de Requisição de Pequeno Valor (RPV), o qual deverá ser realizado, no 

prazo de 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial disposta às fls. 59 em nome do 

exequente, conforme Lei Estadual nº 7.894/2003-MT.

9. Cumprido o ato, INTIME-SE a exequente para manifestar acerca do que 

entender cabível, sob pena de extinção.

10. Após, voltem-me conclusos.

11. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280386 Nr: 7411-75.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGMdO, RBMdO, HCCdOS, KVMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE 

- OAB:23.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por J. G. M. 

de O., R. B. M. de O. e K. V. M. de O. representados por HELIA CRISTINA 

CEZARIA DE OLIVEIRA SOUSA em desfavor de JOÃO LEIVA MENDONÇA 

DE SOUSA.

2. Compulsando os autos, verifico que o autor pugna em seus pedidos 

pela cobrança de R$ 21.719,82 (vinte e um mil setecentos e dezenove 

reais e oitenta e dois centavos) referente às prestações não adimplidas, 

sob pena de prisão.

 3. Verifico, desde logo a inadequação do suplicado, tendo em vista que o 

rito processual que autoriza a prisão civil do devedor de alimentos, 

compreende a cobrança de ATÉ 3 (TRÊS) PRESTAÇÕES anteriores ao 

ajuizamento da ação, conforme art. 528, §3º, do CPC/2015.

4. Isto posto, saliento que a cobrança realizada nestes autos deve seguir 

rito expropriatório de bens, conforme art. 523 c/c art. 824 do CPC/2015.

 5. Da mesma forma, constato que a parte autora deixou de aportar 

documentos indispensáveis à propositura da presente ação, motivo pelo 

qual a sua EMENDA é medida que se impõe.

6. Assim, INTIME-SE a requerente para emendar a inicial pelo prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de: juntar cópia da decisão/sentença que fixou o valor 

da obrigação alimentar, sob pena de indeferimento da inicial, consoante 

disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC/2015.

7. Ademais, saliento que no mesmo prazo, a autora faça prova do pedido 

da assistência judiciária gratuita, mediante documento que entender 

idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da Constituição 

Federal, sob pena de indeferimento do pedido.

8. Após, voltem-me conclusos.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272674 Nr: 2749-68.2018.811.0004

 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: Edinaldo Goreti Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Fernandes Gomes, José Carlos 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uerica Ribeiro da Silva - 

OAB:24159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. ACOLHO o parecer do Ministério Público, e por conseguinte, 

DETERMINO a intimação d aparte autora para que proceda a inclusão da 

Sra. Ana Lídia no polo passivo da ação, uma vez que esta se encontra 

com a guarda dos menores.

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

para emendar a inicial, incluindo no polo passivo da demanda a Sra. Ana 

Lídia, observando-se os requisitos dispostos no art. 319, II, do Código de 
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Processo Civil vigente, sob pena de não o fazendo incorrer na extinção do 

feito, nos termos do art. 485, III, do diploma legal mencionado.

3. Com a manifestação, voltem-me conclusos COM URGÊNCIA.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186415 Nr: 7388-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karoline Neves Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Adriana Schaerfer da 

Silva - OAB:MT 14.313, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 

12.081

 7.Frente ao exposto, CUMPRA-SE o item “8” da sentença de fls. 182, 

expedindo-se o competente alvará de levantamento do numerário 

depositado às fls. 200, de forma integral, à parte exequente Sra. Karoline 

Neves Paiva na conta bancária informada.8.Ademais, ao considerar que 

não foram realizados atos expropriatórios para saldar a dívida referente 

aos honorários de advogado, TORNO sem efeito o disposto no item “9” e 

“11” da sentença de fls. 182, motivo pelo qual este feito prosseguirá 

somente quanto aos honorários devidos à Defensoria Pública. 

9.Compulsando os autos, entendo que o cálculo apresentado às fls. 169 

está desatualizado, uma vez que foi confeccionado em 02.06.2017, motivo 

pelo qual DETERMINO que sejam atualizados pelo Contador Judicial 

somente o devido a titulo de honorários (R$926,51- Novecentos e vinte e 

seis e cinquenta e um centavos).10.Devidamente atualizados, INTIME-SE a 

executada, por meio de seu advogado constituído nos autos, para no 

prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor do débito ou oferecer bens para 

satisfazer a execução, sob pena de não o fazendo no prazo legal incorrer 

nos atos expropriatórios cabíveis, com fulcro no art. 523, caput, do 

CPC/2015.11.Com ou sem manifestação, INTIME-SE a Defensoria Pública 

para, querendo, requer os atos necessários ao prosseguimento do 

feito.12.Cumprida integralmente, voltem-me conclusos para 

análise.13.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271369 Nr: 1871-46.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundial Auto-Center Ltda, BERNARDETE COSTA 

MIRANDA, Roberto Garcia Miranda, Renato Costa Garcia Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 7. Diante do exposto, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de que a Autora instrua o feito com os seguintes 

documentos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321 do CPC/2015: a)declaração de imposto de renda para comprovação 

da necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita; 

b)matrícula atualizada do imóvel indicado à fl. 08. 8.Na ausência de 

atendimento da alínea “a”, acima, proceda com o recolhimento das custas 

judiciais, no mesmo prazo 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. 9.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223183 Nr: 4799-38.2016.811.0004

 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: Oripia Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudia Mara Vieitas da Silva, Rodrigo Vieitas 

da Silva, José Rafael da Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Almeida Edelbluth - 

OAB:23177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Almeida Edelbluth 

- OAB:23177/MT

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que às fls. 163/164 constam os Avisos 

de Recebimento (AR) dos requeridos CLAUDIA MARA VIEITAS DA SILVA 

e RODRIGO VIEITAS DA SILVA, ambos devolvidos por motivo de 

“ausente”.

 2. Após, a parte requerente informou novos endereços a fim de que 

fossem realizadas as citações. Novamente, às fls. 171 e 175 constam os 

AR devolvidos, o do Sr. RODRIGO VIEITAS DA SILVA por motivo de 

“mudou-se” e da Sr. CLAUDIA MARA VIEITAS DA SILVA em branco.

3. Às fls. 174, manifesta a parte autora pela citação por edital dos 

requeridos mencionados, tendo em vista as diligências infrutíferas.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Determino o CANCELAMENTO da audiência de conciliação/ mediação 

marcada para o DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, às 10 hr00min (horário de 

Mato Grosso).

6. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização dos requeridos, conforme prevê 

o art. 257 do CPC/2015.

7. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto ao sistema 

BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos requeridos 

CLAUDIA MARA VIEITAS DA SILVA e RODRIGO VIEITAS DA SILVA.

 8. Após, INTIME-SE a parte Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar de forma específica acerca do endereço que entende correto 

para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, requer os atos 

necessários ao deslinde do feito.

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184085 Nr: 5556-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia Arruda Ambrozio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz Ambrozio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 Vistos.

Considerando a vontade de ambos no rompimento da sociedade conjugal, 

sendo que na atual leitura constitucional do casamento não há juízo á 

respeito da manutenção da sociedade, soluciono parcialmente a presente 

ação, chancelando a vontade das partes e decreto-lhes o divórcio. 

Providencie as averbações necessárias, nos termos do art. 10 do CC.

 No que tange a parte patrimonial, certifique sobre os documentos 

mencionados às fls. 232, intimando as partes sobre sua disponibilização 

em cartório, facultando-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação, 

vindo em seguida concluso para sentença.

 Cumpra-se a devolução dos documentos como deferido às fls. 281.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154874 Nr: 6592-85.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 
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56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 94, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 16651 Nr: 1816-96.1998.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias, Elisabeth Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto de Freitas Filho, Lilian Limongi de 

Freitas, Peugeot do Brasil Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RAMOS DE 

CARAVALHO - OAB:86.289, FLAVIA PEREIRA DE MORAIS - 

OAB:300.309, GABRIELA DE PAIVA LEITE DIAS - OAB:156.729

 INTIMAÇÃO da exequente Dra. Elizabete Martins Ferreira, para no prazo 

de 24 (vinte quatro) horas, proceder a devolução destes autos, na 

Escrivania da 3ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277541 Nr: 5775-74.2018.811.0004

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdDSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5775-74.2018 – Código nº 277541

Vistos.

Nos termos do artigo 735, §2º do CPC registre-se, arquivem-se e 

cumpra-se o testamento.

Após, cumpra-se o que dispõe o §3º do mesmo dispositivo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82507 Nr: 5798-69.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Celso Lima da Silva, Gabriel Dutra da Silva, 

Lucineide Dutra do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evolu Serviços Ambiental Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlo Adriano Vêncio Vaz - 

OAB:13.891-GO

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

275/385.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 154874 Nr: 6592-85.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza da Silva Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 Diante do exposto,Decido:I – Recebo os embargos, pois tempestivos, mas 

não os conheço posto que não há omissão e/ou contradição na sentença 

prolatada.II – Intimem-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100523 Nr: 5526-07.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Santa Cecília Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO SANTA CECÍLIA CORREA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em 

relação à cobrança da CDA de nº 141572 a 141661, em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Defiro o desentranhamento da CDA de nº 141572 a 141661.Promova-se, 

se houver, a baixa de eventual arresto ou penhora, caso tenha sido 

efetivada.Deixo de condenar em custas processuais e honorários 

advocatícios Publique-se,Registre-se e Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 25 de junho de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171415 Nr: 4124-80.2013.811.0004

 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: Mário Buri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP, Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giacomo Guarnera - 

OAB:130302/SP, GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - OAB:19.950, 

LEONARDO CARVALHO DA MOTA - OAB:13302-A/MT

 Vistos.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 26 de junho de 2018, às 16h00min (Horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 17 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206395 Nr: 7388-37.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 
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por 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): Roberto Ângelo de Farias, E. S. da Mata 

Bezerra, Eunice Silva da Mata Bezerra, Geralmino Alves Rodrigues Neto, 

Celson José da Silva Sousa, Ailton Alves Teixeira, Paulo Sérgio da Silva, 

Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, Reinaldo Silva 

Correia, Maria José de Carvalho, João Rodrigues de Souza, Valdei Leite 

Guimarães, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade da Silva, Júlio 

César Gomes dos Santos, Valdemir Benedito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Izaias Mariano dos Santos Filho - 

OAB:5313-A, Lara Cristina de Oliveira Lima - OAB:7614, Sidnei 

Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Em face do exposto, rejeito os embargos. Embora não abrace a técnica e 

os argumentos do embargante, não vislumbro má-fé processual a justificar 

multa por conduta protelatória. Certifique se todos os condenados foram 

intimados da sentença e se os prazos para interposição de recurso foram 

percorridos. Após, colham contrarrazões remetam-se os autos ao Tribunal 

de Justiça. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262990 Nr: 14871-50.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPdS, AMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBER COUTINHO FERREIRA - 

OAB:18.266

 Vistos.

Trata-se de Ação de Destituição de Guarda, ajuizada por Iracilda Pereira 

da Silva Carrijo e Outro, pleiteando a guarda da menor Michely da 

Conceição Silva, em face de Reginaldo Pereira da Silva.

Segundo narra a Inicial, a menor residia com sua avó paterna, na cidade 

de Ourilância/PA. Após o falecimento de sua avó, passou a morar com 

sua tia, ora requerente, nesta cidade. Aduzem na Inicial que seu genitor a 

trata com violência, além de que não teria tido contato com o mesmo.

 Foram aplicadas medidas protetivas em favor da menor e de sua tia, após 

supostas ameaças perpetradas pelo requerido.

Na presente data o requerido pleiteia que a menor seja entregue a seus 

cuidados, noticiando inclusive a existência de ação de busca e 

apreensão, que seria preventa à presente ação, onde fora-lhe deferida a 

busca e apreensão da menor.

 Necessário ressaltar que em ação de guarda e responsabilidade de 

menor, a competência também pode ser fixada em favor do Juízo do local 

de residência atual da criança, pois, na hipótese, deve prevalecer o seu 

interesse e o domicílio de quem já exerce a guarda, mesmo que provisória

Ante os fatos narrados na Inicial, bem como tratando-se de interesses de 

menor, dê-se vistas dos autos ao representante do Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275246 Nr: 4239-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Moreira dos Reis Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Timóteo Silva Rezende - 

OAB:19393/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos para discussão, DEFERINDO a 

suspensão da restrição realizada no veículo FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 

2003, MODELO 2004, PLACA KAQ – 2127, CHASSI 9BD15822544525925, 

porque presentes os pressupostos a que se refere o art. 678 do 

CPC.Determino a suspensão do processo principal de nº cód. 221257. 

Cite-se o embargado para contestar, em 15 dias, conforme determina o 

art. 679 do Código de Processo Civil, consignando-se que não sendo 

contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pelo embargante.Certifique a interposição destes embargos nos 

autos principais, bem como a suspensão acima determinada.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187815 Nr: 8537-05.2014.811.0004

 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: Ana Lucia Marques de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Antônio de Almeida

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI MARTINS DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.989B

 VISTOS.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 agosto de 2018, às 14h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244475 Nr: 2378-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Salto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a, W. G 

Ferreira Automóveis - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

da Rosa - OAB:OAB/MT 17.929, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13604-A/MT

 VISTOS.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 agosto de 2018, às 13h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247363 Nr: 4496-87.2017.811.0004

 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: ESB, LCSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Aparecida de Oliveira - 

OAB:MT 16.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fárima Ramos - 

Def. Pública - OAB:

 VISTOS.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 agosto de 2018, às 14h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203889 Nr: 5998-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Rodrigues da Silva, Denis Renan Sudre
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Rocha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 

18.030

 VISTOS.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22 agosto de 2018, às 15h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251329 Nr: 7220-64.2017.811.0004

 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: Leonardo Gonçalves da Silva Junior, Ludmyla Gomes 

Ferreira de Abreu, Antonio Donizete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeneci Vicente Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 VISTOS.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 agosto de 2018, às 13h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160513 Nr: 1142-30.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francilenes Montanholi Bentancourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275

 Vistos.

 Considerando que a caracterização e a classificação da insalubridade 

deverá ser demonstrada mediante perícia, nos termos do art. 40, §1º da 

Lei Complementar Municipal n. 091/05, intime-se o requerido para, no prazo 

de 10 dias, recolher o valor integral dos honorários, sob pena de 

preclusão da prova e reconhecimento da veracidade das alegações da 

parte autora.

 Desta feita, considerando o interesse público, informo que será a última 

oportunidade dada ao requerido para diligenciar o necessário para a 

produção da prova pericial.

 Recolhido o valor dos honorários, intime-se o perito para dar início à 

perícia.

 Decorrido o prazo sem o recolhimento dos honorários, venham-me 

conclusos para a prolação da sentença.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167384 Nr: 10185-88.2012.811.0004

 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: V. da Cruz Silva Serviços de Sonorização e Eventos, 

Valdeni da Cruz Siva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT, Gerson 

Rosa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Luciana Neves e Silva - OAB:12.662

 VISTOS.

Designo nova data para a audiência de instrução e julgamento, a ser 

realizada no dia 16 de agosto de 2018 às 16h00min (horário de MT).

Ademais, em razão de que hoje vigora em nosso ordenamento verdadeiro 

princípio constitucional processual, inserido pela Emenda Constitucional 

45, de se assegurar economia e celeridade por meio de tentativa da 

conciliação, saliento que com fulcro no art. 139, V do CPC, na mesma 

ocasião da audiência acima designada será oportunizada as partes nova 

tentativa de conciliação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 14682 Nr: 125-13.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS RIO 

LTDA, João Batista Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 DETERMINO:O desbloqueio integral do valor penhorado na conta 

poupança n°013.0116193-0 da Caixa Econômica Federal de titularidade da 

executada Maria das Graças Castro Gomes. (extrato de bloqueio fls. 

238).Promova com o levantamento dos valores, em beneficio da 

executada, intimando-a para informar a conta para levantamento. Intime-se 

o exequente para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito nos autos.Intime-se. Cumpra-se expedindo alvará, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185203 Nr: 6446-39.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 VISTOS.

Defiro a cota retro.

Intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto à 

quitação dos alimentos devido.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164337 Nr: 6091-97.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alisul Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroleste Comercial Agropecuária do Leste 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lemos Machado - 

OAB:31005/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270250 Nr: 1181-17.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço 

do requerido, sob pena de extinção.

 Com a manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262597 Nr: 14625-54.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17744

 VISTOS.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a certidão de fl. 

29 e requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252116 Nr: 7749-83.2017.811.0004

 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: Arvelina Conceição de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO HENRIQUE MARQUES 

PEREIRA - OAB:MT/21725/O, Raphael Prajnatara Balbino da Silva - 

OAB:MT 20.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Vistos.

 Considerando as informações da requerida em sua contestação 

apresentada às fls. 44/51 quanto à existência de ações de empresas de 

telefonia pertencente ao investidor falecido, intime-a para disponibilizar tais 

informações, no prazo de 15 dias, a fim de integralizar a prestação 

jurisdicional.

 Juntada tais informações, diga o autor.

 Conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226410 Nr: 6718-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 108 proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que proveu a apelação interposta pela parte requerente, 

prejudicando a segurança ora concedida na sentença de fls. 71/73.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 05 

(cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231751 Nr: 10287-71.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nirlan Antunes Sotero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, Franco Aldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 68 proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que proveu a apelação interposta pela parte requerente, 

prejudicando a segurança ora concedida na sentença de fls. 43/44.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 05 

(cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176398 Nr: 10375-17.2013.811.0004

 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: Marcelina Pereira da Silva

 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.

Ciente do acórdão de fls. 101 proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, que desproveu a apelação condicionada ao reexame 

necessário e ratificou a sentença no que tange aos honorários de fls. 

53/59.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 05 

(cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254168 Nr: 9072-26.2017.811.0004

 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: NSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Milene Pereira Silva - 

OAB:OAB/MT22275/O, Maria Josefina Vieira Costa - OAB:22341/O, 

Nubbia Camila Nunes Paiva - OAB:22484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista as reiteradas tentativas de citação da requerida, 

resultando-se frustradas, defiro o pedido de fl. 36.

Promova-se a citação da requerida ainda não citada, via edital, conforme o 

disposto no artigo 275 §2° do Código de Processo Civil para em 15 

(quinze) dias, para manifestar o que entender de direito.

Havendo manifestação da ré, diga a parte autora.

No entanto, a requerida permanecendo inerte nomeio, desde já, curador 

especial membro da Defensoria Pública, art. 257, IV do CPC.

 Transcorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.

Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57952 Nr: 1611-86.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda, LUIZ 

PICCININ, ROBERTO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrivale - Indústria & Comércio de Raçoes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

Intimem-se as partes executada e exequente, para que se manifeste 

acerca da restrição realizada.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244941 Nr: 2726-59.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ERNESTO NUNES FILHO 

- OAB:41618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 VISTOS.

Com o fim de readequar a pauta, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 agosto de 2018, às 14h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 181265 Nr: 3141-47.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiza da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Carrijo dos Santos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGO TIMOTHEO DE 

ALMEIDA - OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Autos nº 3141-47.2014.811.0004 – Cód. 181265

Vistos.

Tendo em vista as considerações de fls.151, designo nova data para a 

audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no dia 28 agosto de 

2018, às 13h00min (Horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 21 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 241467 Nr: 282-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaristo Martins Rezende

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a perícia fora requerida pela parte autora e esta é 

beneficiária da justiça gratuita, deverá observar o disposto no artigo 95, 

§3°, II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos alocados no 

orçamento do Estado de Mato Grosso.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223165 Nr: 4783-84.2016.811.0004

 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: Justo Xavier Brito

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral JOÃO BOSCO MARTINS MORBECK, podendo ser encontrado 

na Rua Dr. Jose Coelho Leal, n° 891, Bairro Dermat, em Barra do 

Garças-MT, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este também 

manifestou pela realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 31 de 686



 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205811 Nr: 7051-48.2015.811.0004

 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: Eurico Soares de Matos Neto

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 VISTOS.

Ante a recusa da Sra. Perita anteriormente nomeada, NOMEIO como perito 

o médico clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na 

Rua Pires de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183108 Nr: 4768-86.2014.811.0004

 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: Dorvany Novaes Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germano Campos Silva - 

OAB:8020/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a recusa do Sr. Perito anteriormente nomeado, NOMEIO como perito o 

médico clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na 

Rua Pires de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208931 Nr: 8864-13.2015.811.0004

 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: Aline Assunção Rodrigues

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este também 

manifestou pela realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177104 Nr: 11272-45.2013.811.0004

 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: Gercino Alves Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:MT 7.627-A, Milena Piragine - OAB:17210-A/MT

 VISTOS.

Ante a recusa do Sr. Perito anteriormente nomeado, NOMEIO como perito o 
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médico clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na 

Rua Pires de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este também 

manifestou pela realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244984 Nr: 2759-49.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Damasceno, Jean Carlos Damasceno 

Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Cesar Damasceno Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA VASCO REIS - 

OAB:21362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a perícia fora requerida pela parte autora e esta é 

beneficiária da justiça gratuita, deverá observar o disposto no artigo 95, 

§3°, II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos alocados no 

orçamento do Estado de Mato Grosso.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259670 Nr: 12659-56.2017.811.0004

 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: Valter Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a perícia fora requerida pela parte autora e esta é 

beneficiária da justiça gratuita, deverá observar o disposto no artigo 95, 

§3°, II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos alocados no 

orçamento do Estado de Mato Grosso.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261654 Nr: 14027-03.2017.811.0004

 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: Divino Gonçalves da Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 
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06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este também 

manifestou pela realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257057 Nr: 10895-35.2017.811.0004

 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: Marloan Tavares Roldão

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este também 

manifestou pela realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 90291 Nr: 4141-58.2009.811.0004

 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: Walteir Carneiro de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

O requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, o que 

compreende inclusive os honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, 

do artigo 98, do Código de Processo Civil, o pagamento dos honorários 

periciais ficará a cargo do requerido, uma vez que este também 

manifestou pela realização de prova pericial.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277660 Nr: 5860-60.2018.811.0004

 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: RPLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLVP, MVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marizete Inacio de Faria - 

OAB:13240/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, defiro o pedido de tutela de urgência deferindo o direito 

de visitas a ser exercido pelo requerente à menor Maria Luiza 

Vasconcelos Peres, sendo um final de semana por mês, conforme 

requerido. Uma vez comprovada a relação de parentesco, arbitro os 

alimentos provisórios devidos pelo pai à filha, ora requerida, em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo.CITEM-SE as requeridas e INTIME-SE o 

requerente a fim de que compareçam, à audiência de conciliação a ser 

realizada em 16 de agosto de 2018, às 13h30min (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, os requeridos poderão 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 
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presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Abre-se vistas ao representante do 

Ministério Público por se tratar de interesse de menor.Cumpra-se. 

Intime-se. Citem-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63948 Nr: 6973-69.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponto da Construção Ltda Me, Flavil Sousa Lira, Sérgio 

Antônio Zanchett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Martemes Sousa Negreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 98446 Nr: 3455-32.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélis Bento de Resende - 

OAB:MT 12.675

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 97/105 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, determinando o regular prosseguimento do feito.

 Intime-se o exequente para, em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

provisório, conforme artigo 40 da Lei 6.830/80, atualizar o débito e indicar 

bens passíveis de penhora.

Transcorrido o prazo, e não havendo indicação de bens, arquive-se 

provisoriamente, anotando-se o prazo para prescrição.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234424 Nr: 12324-71.2016.811.0004

 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: Dissal Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:MT 11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 PROCESSO Nº 12324-71.2016.811.0004 - CÓD. 234424

Vistos.

Intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de 

eventual interesse do requerido em purgar a mora, conforme apresentado 

em sede contestação, a fls.43. Em caso de concordância, deverá 

apresentar cálculo do valor atualizado da dívida.

Com a manifestação, diga o requerido.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 21 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167231 Nr: 9979-74.2012.811.0004

 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: Tiago Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio de Carvalho, Nalzira Barraca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 207/ 214 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou a sentença de fls. 167/171.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 221834 Nr: 3948-96.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Provincia Comércio de Cereais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 86/95 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou a sentença de fls. 61/63.

 Remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203304 Nr: 5670-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Luiz Costa Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Diniz Linhares Vieira 

- OAB:MT 20.099

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 129/135 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou a sentença de fls. 78/80.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 231309 Nr: 9980-20.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joniberto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 77/84 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que ratificou a sentença de fls. 38/40.

 Remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243678 Nr: 1843-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syagri Agronegócios Comércio e Representações Ltda, 

Otaniel José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso, Marcelo Alves Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joao Batista Alves Bezerra - 

OAB:22090/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 79/87 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou a sentença de fls. 55/56.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 202541 Nr: 5242-23.2015.811.0004

 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: Recapagem de Pneus CDB Ltda, Bruno de Carvalho 

Modesto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUES BARBOSA DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:16.794-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 160/164 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que ratificou a sentença de fls. 104/105.

 Remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de praxes.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 171113 Nr: 3716-89.2013.811.0004

 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: Roberto Ferreira Lima

 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: Procuradoria Federal no 

Estado de Masto Grosso - OAB:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 182/188 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que retificou parcialmente a sentença de fls. 

141/143.

 Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, para em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187126 Nr: 7973-26.2014.811.0004

 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: Joaquim Domingos dias Filho, Nilva Aparecida Martins de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio de Jesus Ribeiro, Transportes 

Estradeiro Ltda, Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanusa Ferreira de Sena 

Brandão - OAB:MT 17.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:OAB/MT-12.951, Manoel Mazzutti Neto - OAB:16647/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem se desejam produzir provas 

em juízo, especificando-as.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279478 Nr: 6880-86.2018.811.0004

 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: Lais Regina Vasconcelos Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6880-86.2018.811.0004 – Cód: 279478

VISTOS.

Trata-se de ação preparatória com pedido liminar, ajuizada por Lais Regina 

Vasconcelos Lemes, em face de Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Narra a autora na inicial que, após ter concluído em dezembro de 2017 o 

2º (segundo) ano do curso de Medicina Veterinária. E, posteriormente, 

chamada para a rematrícula no ano de 2018 para o 3º do referido curso, 

fora condicionada a quitar todas as pendências que se encontravam em 

abertas junto à tesouraria do estabelecimento requerido.

Alega ainda que, devido às alguns problemas de ordem financeira não 

conseguiu saldar todas as parcelas em atraso, bem como tentou 

renegociar a divida com o requerido, entretanto restou-se infrutífera.

Ao final requer a concessão de liminar para que a requerida efetive sua 

rematrícula no curso de Medicina Veterinária, e também seja concedido o 

parcelamento das mensalidades atrasadas do ano de 2017, sendo uma 

entrada de 30% (trinta por cento) e mais 06 (seis) parcelas iguais e 

sucessivas.

As fls. 35/37, fora declinada a competência para este juízo, em razão da 

competência absoluta para processar e julgar o feito.

Vieram os autos conclusos para analise.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Para a concessão do pedido de tutela de urgência é imprescindível à 

presença dos requisitos previstos no 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.”

Deste modo, constato que o pedido de tutela provisória de urgência 

preenche os referidos pressupostos, pois apresenta consigo, desde logo, 

os elementos para o acolhimento da pretensão aviada.

Verifico que a requerente encontra-se matriculada sob o nº R.A.15-0403, 

nos quadros de alunos da instituição de ensino requerida, tendo inclusive, 

no ano letivo de 2017 cursado as matérias disponíveis na grade curricular 

do curso de Medicina Veterinária, conforme se vê no documento 

colacionado às fls. 22.

Constato que não houve o pagamento das mensalidades atinentes ao 

curso, pelo período de 02.2017 à 12.2017. (fls.23)

Assim, resta demonstrado a existência de vínculo jurídico entre as partes 
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litigantes pela prestação de serviços educacionais, fato este que 

corrobora com as arguições iniciais e a documentação colacionada ao 

feito.

A controvérsia da demanda gira em torno do descumprimento de requisito 

exigido pela Lei nº 9.870/99, em que dispõe sobre o valor total das 

anuidades escolares, bem como outras providências.

 Pretende a autora sua rematrícula no curso de Medicina Veterinária, 3º 

ano, entretanto a mesma fora negada pela instituição requerida, sob o 

fundamento de débitos pendentes no exercício de 2017, conforme fls. 23.

A Lei n° 9.870/99, estabelece em seu artigo 5º, “que os alunos já 

matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das 

matriculas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da 

escola ou cláusula contratual”.

 Assim, tal artigo confere a requerente a possibilidade de renovação da 

matrícula em caso de inadimplência, entretanto deverá ser observado o 

calendário escolar da instituição requerida, uma vez que este é anual.

 Deste modo, considerando que a instituição já esta no meio do calendário 

letivo, não há como deferir a medida liminar para que a requerida promova 

a renovação da matrícula da requerente.

No que tange ao parcelamento das parcelas inadimplidas, não vislumbro a 

presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigidos 

pelo art. 300, do CPC/2015.

Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos legais, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência.

Cite-se o réu para no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e 

indicar as provas que pretende produzir (art. 306, do CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197536 Nr: 2233-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponto da Construção Ltda Me, Maria Martemes 

Sousa Negreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Vinicius 

de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos constam, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

acolhendo os presentes embargos de terceiro, por entender que ficou 

provada a propriedade da embargante em relação à 10,50 alqueires, 

penhorado nos autos da Ação de Execução de cód. 63948. Custas 

processuais já satisfeitas. Sem condenação em honorários advocatícios 

ante a ausência de resistência da embargada. Não havendo provocação 

das partes, arquive-se, com as baixas e anotações 

necessárias.Translade-se cópia da presente para os autos de execução 

em apenso.P.R.I. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 24 de maio de 2018.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273402 Nr: 3207-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Rodrigues da Silva, Alan Henrique 

Zocal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 3.Dispositivoa)Absolvo a acusada Patrícia Rodrigues da Silva, pelo crime 

descrito no art. 33, da Lei n°. 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, 

do CPP; b)Condeno o acusado Alan Henrique Zocal como incurso na 

sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe, a pena de 06 

(seis) anos de reclusão, em regime fechado (art. 33, § 2°, alínea ‘a’, CP), 

vedada a substituição e a suspensão condicional da pena, negando-lhe o 

direito de recorrer em liberdade; c)Condeno o acusado Alan Henrique 

Zocal ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas cada, na razão de 

1/30 do salário mínimo o dia-multa;d)Declaro perdidos em favor da União: 

1) Veículo Fiat Palio WK Adven Flex, 2012/2013, cor branca, Placa 

EZL-0424/SP, Renavam n. 00479077134, Chassi n. 9BD373175D5008892, 

e 2) Os itens 3, 8 e 9, de fl. 34;e)Quanto aos itens 4 e 10 de fl. 34, 

restituam-se à acusada Patrícia Rodrigues da Silva;f)Condeno o acusado 

Alan Henrique Zocal no pagamento das custas processuais;g)Destrua-se 

a droga apreendida (itens 1 e 2, de fl. 34);h)Na intimação dos réus quanto 

à sentença, seja cumprido o art. 1.421, CNCGJ-TJMT;i)Com o trânsito em 

julgado: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) 

forme-se guia de execução definitiva de pena quanto ao acusado Alan 

Henrique Zocal; 3) cumpra-se o art. 63, § 4º, da Lei nº. 

11.343/06;j)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, 

após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações supra.Barra do 

Garças/MT, 25.6.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 246228 Nr: 3671-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: Paulo César de Sousa Guirra

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fillipe de Freitas Arantes - 

OAB:, Raphael de Freitas Arantes - OAB:11039-MT, Wmarley Lopes 

Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à 

intimação do advogado do requerente, para, no prazo de 03 (três) dias, 

manifestar sobre o laudo pericial de pp. 62/66.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239903 Nr: 16199-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíolla Parreira Almeida - 

OAB:20.976 MT, Hugo Leonardo Bonfim Fernandes - DP - OAB:

 Vistos, etc.

Designo audiência de continuação para o dia 16/07/2018 às 15:30 horas 

para oitiva da vítima, do PM Marcelo Rodrigues Dias e interrogatório do 

denunciado.

Expeça-se o necessário.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Lizandra Lima, estagiária de 

direito, nomeada ad hoc, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011835-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRESSA APARECIDA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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 Reclamada 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: 1000971-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK RODRIGUES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 24/07/2018 

Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURESLINDO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDISLENE FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON INDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (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$ 132,08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000977-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE OLIVEIRA BOSAIPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

PAULA RODRIGUES MASSAFRA REAMI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - MT0013284A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/07/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LANNARDELLI CAROLINI BRAGA BORGES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (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$ 200,00, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: HYAGO SANTANA FERREIRA - MT20268/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 24/07/2018 

Hora: 14:20 /MT sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000557-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA GOMES OAB - MT0022226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONÍSIO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VERA LUCIA PEREIRA GOMES - MT0022226A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 07/08/2018 Hora: 13:20 (Horario de Cuiaba) , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000979-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 25/07/2018 

Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000980-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDA MARIZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA OAB - MT0022477A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - MT0022477A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/07/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010944-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASSIANO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELVI BARROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (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 Reclamada para se manifestar acerca da continuidade do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010944-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASSIANO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FLAVIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0018826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO INTIMAÇÃO da parte executada, por 

meio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 6.330,20 (Seis mil, trezentos e trinta reais e vinte centavos), 

sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de Processo 

Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BR TRAN SOLUCOES EM TRANSITO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - MT0013284A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/07/2018 Hora: 15:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR EURIPEDES DA 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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010698-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELEMAR BESOLD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a quantia de R$ 9.448,96, sob pena de aplicação das 

multas do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONZIDORIO SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para , para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

a quantia de R$ 7.391,30 (( Sete mil trezentos e noventa e um reais e trinta 

e um centavos ), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do 
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Código de Processo Civil. R$

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010684-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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$ 280,00, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011043-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS PROCOPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte 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$ 132,08 , sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, protesto e negativação nos órgãos de 

proteção ao crédito, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE BASTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - MT12081/O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/07/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011421-65.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI OAB - MT0014494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 9.280,76, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012752-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES GALVAO 62750038120 (EXECUTADO)

 

1. Após a constrição do bem pelo sistema RENAJUD a parte requerente 

apontou seu possível paradeiro, assim sendo, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção do indigitado bem. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial 

de justiça proceder à penhora e remoção do veiculo, realizando sua 

avaliação (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-lo como pagamento da 

dívida. Caso o veículo não seja encontrado, desde já deverá o oficial de 

justiça proceder à penhora e remoção de tantos bens quantos bastem 

para amortização da dívida, realizando suas avaliações, na forma acima 

determinada. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens 

penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei 

dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, agende a 

Secretaria data para audiência de conciliação conforme preconiza o art. 

53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor com antecedência do 

respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – embargar – (art. 53, § 

2º), por escrito ou oralmente a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como no 

art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor meirinho não encontre o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos que escoltaram a inicial mediante 

recibo nos autos e certificação, conforme dicção do art. 53, §4º, da Lei do 

Juizado Especial 4. Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5. Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7. 

Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RANDRA ADRIENY SANTANA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIUS RAFAEL PERINAZZO (REQUERIDO)

CASSIUS RAFAEL PERINAZZO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 
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para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

24/07/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012377-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UELMA MENDONCA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 7.793,56 (sete mil setecentos e noventa e três reais e 

cinquenta e seis centavos), sob pena de aplicação das multas do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000988-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELANI ALVES MELO PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Bradesco S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA - MT0017444A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/07/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000991-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEX FERREIRA DE ABREU - MT0018260A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 25/07/2018 

Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010989-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NARJARA RAMOS LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: MARCEL LUERSEN - MT14419/O-O, PAULO ANTONIO 

GUERRA - MT16276/Opara que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 25/07/2018 Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia 

e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010721-21.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - 

MT0023047Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 27/07/2018 Hora: 15:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012048-06.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI DA SILVA CASTRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETER JOY SOUSA DAS DORES OAB - MT0016485A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DE MATOS SILVA OAB - BA50536-O (ADVOGADO)

MARIANA CERSOSIMO NUNES OAB - BA0038540A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO CANDIDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: MARCEL LUERSEN - MT14419/O-O, PAULO ANTONIO 

GUERRA - MT16276/Opara que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 25/07/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia 

e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANIA RODRIGUES NOLETO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RIBEIRO DE SOUSA (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 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 25/07/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011218-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MOREIRA HELRIGH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 27/07/2018 Hora: 12:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001115-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON CASTRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intimada a parte para se manifestar, deixou transcorrer o prazo in albis, 

eis porque, DETERMINO o arquivamento dos autos mediante as baixas e 

anotações de estilo. 2- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011546-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FROILAN CASTRO ALPIRI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de execução judicial, onde ocorreu o pagamento parcial da 

dívida, razão pela qual o advogado que defende os interesses da parte 

autora requereu a transferência do numerário para conta bancária por ele 

indicada. Em atendimento às disposições contidas no Provimento 68/2018 

de 03/05/2018, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste no 

prazo de 10 (dez) dias sobre o pedido de levantamento do valor vinculado 

aos presentes autos e ainda em relação a liquidação do valor 

remanescente, manifeste-se o no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 

10%, após retornem-me conclusos os autos para deliberação acerca do 

levantamento pretendido e utilização dos sistemas online. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013139-39.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CADORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA SANTANA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sendo medida excepcional a intervenção judicial, por meio de expedição 

de ofícios a órgãos públicos ou empresas privadas solicitando 

informações sobre o endereço do executado, INDEFIRO o pedido do do 

requerente, pois incumbe a parte fornecer o endereço da parte 

executada, vez que não há comprovação do exaurimento das diligências 

possíveis pelo exequente na tentativa de localização do mesmo. 2- 

Intime-se a parte exeqüente para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar o 

endereço sob pena de extinção da ação. 3- Ultrapassado o prazo acima e 

não tendo a parte materializado sua obrigação, faça conclusos. 4- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RONAN JACINTHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARIA ELIZABETH DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Intime-se pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, compareça a esta secretaria e informe os dados bancários para 

levantamento dos valores depositados junto aos autos. 2- Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e faça conclusos para deliberação 

acerca da expedição de alvará judicial. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010268-60.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO CRISOSTOMO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- A constrição de ativos financeiros que logre a totalidade da dívida 

executada vale por si só como penhora, bastando intimar as partes do 

respectivo resultado, não reclamando nenhuma outra providência 

burocrática. Neste sentido já se manifestou o STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. BACEN-JUD. ART. 655-A E 659, 

§ 6°, DO CPC. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL A 

INTIMAÇÃO DO ATO DE CONSTRIÇÃO. FORMALIZAÇÃO POR MEIO DE 

PEÇAS EXTRAÍDAS DO PRÓPRIO SISTEMA. DESNECESSIDADE DE 

POSTERIOR LAVRATURA DE TERMO OU AUTO DE PENHORA NOS 

AUTOS. 1. A partir do ato processual executivo da penhora, há a 

constrição de parcela do patrimônio do executado - afetada com o 

propósito de garantia e pagamento do débito -, recaindo sobre tantos bens 

quantos bastem para quitação do valor devido (CPC, art. 659). 2. No 

tocante à penhora on line, trata-se de procedimento por meio do qual o 

juízo, a partir de ordem eletrônica, obtém, por meio de convênio de 

cooperação técnico-institucional com o Banco Central do Brasil (sistema 

Bacen-jud), o acesso a informações sobre depósitos bancários do 

executado, bem como permite o bloqueio de quantias correspondentes ao 

valor devido. 3. Inegavelmente, o espírito do legislador, ao prever referida 

ferramenta, foi o de, orientado pela economia processual, imprimir maior 

celeridade e efetividade à tramitação dos feitos executivos, satisfazendo 

o direito do credor com a utilização de mínima atividade processual, o que 

se percebe na própria exposição de motivos da Lei n. 11.382/2006, pela 

qual se demonstrou a prevalência pelo informalismo. Esta também foi a 

linha trilhada pela Resolução n. 61/2008 do CNJ, que disciplinou o 

procedimento. 4. É correto o entendimento que acaba por afastar o 

formalismo e, ao mesmo tempo, confere celeridade e segurança ao ato 

processual da penhora eletrônica, reconhecendo ao documento gerado 

pelo próprio sistema Bacen-jud como apto a atender a formalidade mínima 

necessária, justamente por preencher os requisitos previstos no art.665 

do códex processual. 5. Isso porque os atos de constrição se 

materializam em peças extraídas do próprio sistema (Bancen-jud), 

notadamente capazes de levar ao conhecimento das partes todas as 

informações referentes ao ato de afetação patrimonial (CPC, art. 664), 

atendendo os objetivos da formalização da penhora (dar conhecimento ao 

executado de como, quando e onde se deu a constrição, nome do credor, 

descrição do valor bloqueado e da conta objeto de constrição, dentre 

outros). 6. Desnecessária, portanto, a lavratura de auto ou termo de 

penhora específico, justamente por servir como documento comprobatório 

da feitura do bloqueio, produzindo os mesmos efeitos. 7. Destaca-se, 

desde já, que continua sendo imprescindível a formalização da penhora 

(nos termos expostos) e a intimação do executado da constrição 

efetivada para fins de impugnação (CPC, art. 475-J, § 1°), até porque a 

Segunda Seção do STJ já assentou que "diante da inexistência de 

depósito judicial espontâneo, imperioso que o cômputo do prazo para a 

impugnação se dê a partir da intimação da penhora on line" (EDcl na Rcl 

8.367/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

25/09/2013, DJe 02/10/2013). 8. A própria Resolução n. 524 do Conselho 

da Justiça Federal - CJF corrobora com referido entendimento ao prever 

que "ao receber as respostas das instituições financeiras, o magistrado 

emitirá ordem judicial de transferência do valor da condenação para conta 

judicial, em estabelecimento oficial de crédito. O prazo para oposição de 

embargos ou recursos começará a contar da data da notificação, pelo 

juízo, à parte, do bloqueio efetuado em sua conta" (art. 8°, § 2º). 9. Na 

hipótese, o acórdão recorrido verificou que a recorrente fora devidamente 

intimado da penhora on-line, tendo o advogado tomado ciência expressa e 

inequívoca nos autos. Dessarte, verifica-se que cumpridas as exigências 

da intimação do executado (já que o advogado se deu por intimado), bem 

como da formalização da penhora eletrônica (documento com dados 

assemelhados ao auto de penhora), não há falar em necessidade de 

lavratura de termo específico nem em nova intimação do executado 

(assinalando a conversão dos valores bloqueados em penhora) para 

apresentar impugnação. 10. Recurso especial não provido. (REsp 

1220410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 30/06/2015) 2- Deste modo, intime-se as 

partes quanto ao resultado anexo ao presente despacho. 3- Ultrapassado 

o prazo legal, faça conclusos, cabendo à secretaria observar o enunciado 

abaixo grafado: ENUNCIADO 142 (Substitui o Enunciado 104) ? 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). 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011508-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento parcial da dívida e restando infrutífera 

a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário 

se faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 
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ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-32.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-03.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO ALVES SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT0013560A 

(ADVOGADO)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIU CARDS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011398-85.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA OAB - MT0017444A (ADVOGADO)

MARCELLA LUANA SAMPAIO NUNES OAB - MT0020207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 44 de 686



AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261927 Nr: 14208-04.2017.811.0004

 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): Ricardo Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 SENTENÇA

T.C.O. nº: 14208-04.2017.811.0004 Código: 261927

Vistos, etc.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art 81, § 3º, da Lei 

9.099/1995.

2. Conforme ressai dos autos o indiciado cumpriu a transação penal a ele 

imposta, razão pela qual, DECLARO, com arrimo no artigo 84, Parágrafo 

Único da Lei 9.099/1995 extinta a punibilidade do fato sub judice, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995).

 3. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

6. Publique-se.

7. Registre-se.

8. Intime-se.

9. Cumpra-se.

10.

 Barra do Garças-MT, 04 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 267669 Nr: 17796-19.2017.811.0004

 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): Coracy Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Autos n°: 17796-19.2017.811.0004 Código: 267669

Vistos.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Coracy Cardoso, visando apurar a eventual prática da 

infração penal de injúria (art. 140 da LCP), fato ocorrido em 29.07.2017.

2. É o fundamental relatório.

3. Preliminarmente, no que tange ao delito de injúria, é necessário frisar 

que o mesmo somente proceder-se-á mediante queixa-crime. Ocorre que, 

até o dado momento nenhuma peça acusatória foi ofertada, acarretando 

na decadência do direito de queixa.

4. Decido.

5. Isto posto e observando a combinação dos artigos 107, IV do Código 

Penal, DECLARO, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 

9.099/95, extinta a punibilidade do fato sub judice.

6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

7. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

8. Expeça-se o necessário.

9. Intime-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se o Ministério Público.

 12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 07 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 249343 Nr: 5753-50.2017.811.0004

 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): Jefferson Rodrigues Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Processo n°: 5753-50.2017.811.0004 Código: 249343

Vistos, etc.

1. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 81 da Lei n.º 

9.099/95.

2. A morte do acusado implica, obrigatoriamente, na extinção da sua 

punibilidade, nos termos do artigo 107, I do Código Penal e, em 

decorrência, na extinção do feito.

 3. Eis o entendimento jurisprudencial neste sentido:

Extinção da punibilidade. Decretação Ocorrendo a morte do réu, durante o 

curso do processo, de rigor a decretação da extinção da sua punibilidade, 

a teor do art. 107, I, do Código Penal. Processo: (Relator(a): Wilson 

Barreira Julgamento: 15/09/2011 Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito 

Criminal Publicação: 20/09/2011).

4. Assim, DECLARO extinta a punibilidade de Jefferson Rodrigues Borges, 

em virtude do seu óbito, em conformidade ao art. 107, I do CP. Em 
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decorrência, julgo extinto o feito.

5. Após a coisa julgada, ao arquivo.

6. Sem custas.

7. Notifique-se o Ministério Público.

8. Publique-se.

9. Registre-se.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 06 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 262187 Nr: 14368-29.2017.811.0004

 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: Evaristo de Jesus Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Lima Cardoso, Adilson José Pereira da 

Mata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Processo nº: 14368-29.2017.811.0004 (Cód. 262187).

1. Cuida-se de um Termo Circunstanciado de Ocorrência versando sobre 

a prática, pelos autores do fato Valdir Lima Cardoso e Adilson José 

Pereira da Mata, do delito de injúria (art. 140 do CP) e do delito capitulado 

no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, fatos ocorridos em 16 

de maio de 2017, em desfavor da vítima Evaristo de Jesus Lemes.

2. Observa-se que o crime capitulado no art. 140 do CP, somente se 

procede mediante queixa, tendo como uma das causas de extinção da 

punibilidade a renúncia no exercício do direito de queixa (art. 107, V), 

implicando em renúncia tácita o não comparecimento do querelante em 

audiência preliminar.

3. Tocante ao delito capitulado no art. 71 do CDC, que se procede 

mediante representação, é de bom alvitre analisar o disposto no enunciado 

117 do FONAJE “a ausência da vítima na audiência, quando intimada ou 

não localizada, importará renúncia tácita à representação”.

4. Posto isto e ante ao não comparecimento da vítima em audiência 

preliminar, DETERMINO o arquivamento do presente feito, com arrimo no 

art. 61 do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/95.

5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

6. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

7. Intime-se o Ministério Público.

8. Publique-se.

9. Registre-se.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 15 de maio de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 268046 Nr: 18058-66.2017.811.0004

 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): Marcilene Justino Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 SENTENÇA

T.C.O: n°: 18058-66/2017 (Código 268046)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. Trata-se de um Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Marcilene Justino Ferreira, visando apurar a eventual prática 

do crime de ameaça, capitulado no artigo 147 do Código Penal, contra 

Evaldo Martins de Farias, fato ocorrido em 03.09.2017.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

5. O fato típico narrado amolda-se, em tese, a delito cuja apuração 

somente se procede através de ação penal pública condicionada à 

representação – consoante dicção do parágrafo único do artigo 147 do CP 

- o qual elenca como uma das causas de extinção da punibilidade a 

renúncia do direito de representação pelo ofendido, em conformidade com 

o ditame do Enunciado 113 do FONAJE, razão pela qual, DECLARO com 

arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, extinta a 

punibilidade do fato sub judice, vez que houve manifestação expressa da 

vítima no sentido de se retratar da representação (fls. 30) outrora ofertada 

contra o pretenso autor do delito em testilha, não implicando este decisum 

em obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque no evento 

em apreço (art. 67, II, do CPP).

6. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

8. Intime-se o Ministério Público.

9. Publique-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 05 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 195484 Nr: 814-95.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Humberto Nogueira Reis, Bruno Vinicius 

Gouveia Ramos, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 DESPACHO

Autos nº: 814-95.2015.811.0004 Código: 195484

Vistos.

1. Trata-se de audiência que se concretizaria no dia 27/06/2018. Ocorre 

que, nesta data ocorrerá a participação da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa do Mundo FIFA 2018, e ficando a par da situação o Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso determinou a troca de 

expediente para o turno matutino, impossibilitando a realização do ato – 

PORTARIA Nº 629/2018-PRES – e, nestas razões, REDESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17/07/2018, cuja materialização será 

às 16h00min/MT, devendo a secretaria proceder à intimação das partes, 

bem como das testemunhas arroladas.

2. Expeça-se o necessário.

 3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000725-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY DAVID FELISBERTO WOICIECHOWSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO BISPO DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da requerida, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte autora, DETERMINO, em 

observância ao disposto no art. 52, caput, e incisos IV e V da Lei n.º 

9.099/1995 consubstanciado com o art. 523, jungido com os princípios 

orientadores da celeridade e da informalidade, que seja elaborado pelo 

Cartório Distribuidor desta Comarca o demonstrativo de débito atualizado 

para dar continuidade a prestação jurisdicional na via da execução. 2- 
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Logo após a concretização do ato acima, DETERMINO, em conformidade 

com o 513, seja intimada a parte Ré para no prazo previsto no art. 523, ou 

seja, em 15 (quinze) dias efetue o pagamento referente a sua condenação 

sob pena da mesma incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por 

cento) do montante cobrado. 3- Ultrapassado o prazo acima e não tendo a 

parte requerida materializado sua obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio dos sistemas on-line. 4- Expeça-se o necessário. 5- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DUARTE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 
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4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Proceda à citação pessoal de parte requerida - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 
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3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010980-50.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR BONETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA OAB - GO0022861A (ADVOGADO)

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010980-50.2015.811.0004 Pólo Ativo: DELMIR BONETTI Pólo 

Passivo: GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Antes de iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar 

da obviedade, convém sobre o 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 
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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 

intimação da sentença, onde já fora analisado e rejeito tal pedido. 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)”. No caso em tela, os embargos 

apresentados argumentam argumentos de divergências de cálculos que 

importariam excesso de execução e por fim aplicação de má-fé. Em 

primeiro lugar, já tecidas considerações sobre as possibilidades de 

discussão de tese dos embargos, tem-se dos autos que a questão 

referente a citação já foi decidida no ID nº 7642483, datado de 16/11/2016, 

revisão que não foi objeto de recurso, sendo para tanto coisa julgada 

formal, de modo que não merece rediscussão, devendo ser refutado o 

argumento. Sobre o ponto da eventual caracterização de excesso de 

execução, temos juntados no ID nº 12879543 cálculo judicial oficial da 

contadoria local, o que faz desaparecer o objeto da execução, pois a 

execução somente pode seguir com essa referencia oficial, devendo este 

argumento também refutado, pois ainda que inexistente o despacho 

homologando o cálculo apresentado, este é o referencial que esta sendo 

seguido no processo. Por fim, sobre o argumento de aplicação de má-fé, 

tem-se que embora realmente exista uma considerável diferença entre os 

cálculos apresentados nos ID nº 7642532 e nº 10138077, temos que na 

segunda manifestação já foi baseada no cálculo da contadoria local, de 

modo que desaparece suposto prejuízo, vez que entre a juntada dos dois 

cálculos não houve nenhum ato expropriatório, e as tentativas de penhora 

online realizadas, inclusive infrutíferas, já foram realizadas nas 

referências dos cálculos da contadoria, não havendo que se falar em 

prejuízo e portanto em má-fé. Deste modo, argumento deve ser rejeitado 

igual os demais. Então, não justifica-se o acolhimento, de modo que os 

presentes embargos devem ser rejeitados em sua totalidade. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO QUE SEJA REJEITADOS OS 

PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos 

entendimentos apresentados alhures. Oportunamente, tendo em vista que 

já existe juntada de carta precatória com penhora no ID nº13259225 e 

pedido/proposta de adjudicação no ID nº 13410580, intime-se a parte 

executada para que se manifeste no prazo legal, ocasião que findo o 

prazo, com ou sem resposta, devolvam-se os autos conclusos para 

deliberação. Condeno o embargante as custas processuais por expressa 

previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Barra do Garças-MT. Assinado 

Digitalmente LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIRENE ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001725-22.2017.811.0004 Pólo Ativo: NEUZIRENE ALVES DE 

SOUSA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 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. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000623-28.2018.811.0004 Pólo Ativo: ADRIANA LOPES DOS 

SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do 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 DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

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 acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DENISE ALTHAUS THOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000409-37.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARTA DENISE 

ALTHAUS THOMAZ Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 
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discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que exerce o cargo de auxiliar saúde bucal (SUS) e esta enquadrada na 

CLASSE A / NIVEL 1, porém alega ter direito a ser enquadrada nas 

CLASSES B / NIVEL 2, porém não recebe o salário que faz jus, pugnando 

pelas diferenças remuneratórias pretéritas de, bem como as parcelas 

vincendas no decorrer da ação. Ainda a parte autora aduz que que seja 

aplicado o aumento das verbas de insalubridade de 40% e ainda adicional 

por tempo de serviço de 10%. O MUNICIPIO em sua contestação, aduz que 

quanto a progressão de classe e nível não pode pagar em razão de 

dotação orçamentária. Quanto a insalubridade necessário realização de 

pericia, pugnando ao final improcedência de todos os pedidos. Pois bem, 

passando a analise do caso apresentado, quantos as verbas de elevação 

de nível, a autora comprova através dos documentos que possui direito ao 

recebimento de acordo seu direito de elevação (classe B e Nível 2). Sendo 

devido o pagamento das verbas vencidas no valor de R$1.107,78, mais 

parcelas vencidas desde o ingresso da ação. Quanto ao pedido de 

insalubridade, verifico que a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora referente a insalubridade não podem ser 

acolhidos, ante a inexistência de previsão legal. Quanto aos pedidos de 

ATS por tempo de serviço, entendo que a autora não logrou êxito em 

comprovar sua legalidade, pois em 2005, o adicional foi extinto em razão 

do plano de carreira estabelecido pelo município, assim a autora não faz 

jus ao recebimento. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

DETERMINAR ao Município que efetue o imediato enquadramento da parte 

autora na CLASSE B e NIVEL 2, pagando as verbas pertinentes, sob pena 

de multa de o dobro do valor a ser pago. b) CONDENAR a MUNICIPIO DE 

BARRA DO GARÇAS/MT a pagar o montante referente R$1.107,78(um mil, 

cento e sete reais e setenta e oito centavos), mais as verbas vencidas no 

decorrer no processo, referente verbas de características do nível/classe 

que a autora se encontra, acrescido de juros moratórios de 1%(um por 

cento) ao mês calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção 

monetária, pelo IPCA-E, ambos desde a citação.. c) Sugiro improcedência 

do pedido de insalubridade e de ATS. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013084-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8013084-78.2016.811.0004 Pólo Ativo: SANDRO LUIS COSTA 

SAGGIN Pólo Passivo: MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil (2016). 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do 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 COBRANÇA DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, onde, em resumo, a parte autora alega 

que fora contratado para dar andamento em ação de inventário para 

reclamada, sendo que sem motivos teve sua procuração revogada, e 

diante da atitude da reclamada de esquivar-se das suas 

responsabilidades perante o autor, ingressa com a presente ação. A 

Reclamada devidamente citada deixou de comparecer a audiência de 

conciliação, sendo que não foi acolhido o seu pedido de adiamento de 

audiência, visto que a receita médica anexada aos autos não teve o 

condão de comprovar a impossibilidade de seu comparecimento (ID 

7748338). Dessa forma, aplico sua revelia, ressaltando que caberá ao 
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reclamante fazer provas de suas alegações, sob pena de ter seu pedido 

julgado improcedente. Ainda que revel, ressalto que foi analisada a petição 

e documentos de contestação apresentada pela reclamada, a fim e 

verificar a existência de algum direito indevido que poderia estar sendo 

pleiteado, no entanto, não foi apresentado nenhum documento apto a 

julgar indevido os pedidos do autor, visto que nenhum documento foi 

capaz de comprovar os argumentos da ré de desídia do autor. Pois bem, 

analisando os documentos e fatos trazidos pelo autor quanto a ação de 

inventário, verifico que o mesmo foi contratado em 27.11.2013 atuando na 

causa até 26.02.2015, quando foi revogado pela reclamada seus poderes. 

Neste período em que o autor atuou na causa da ré, não restou 

comprovado nenhuma perda de prazo ou prejuízo a reclamada, 

manifestando nos autos quando solicitado (ID 7748346 e ID 7748372), e 

ainda, a única petição de perda de prazo apresentada pela reclamada se 

referia a advogados anteriores a atuação do autor, sendo evidente que a 

revogação da procuração do autor ocorreu sem motivos justificáveis. 

Assim, entendo que o autor faz prova do seu pedido, pois comprova que a 

reclamada revogou seus poderes, aparentemente com intuito de 

esquivar-se das suas obrigações, tendo em vista que não realizou 

nenhum ato em desacordo com a outorga que lhe fora conferida. Quanto 

ao valor devido, no contrato de honorários, foi acordado entre as partes o 

valor de 15% (quinze por cento) do quinhão devido a reclamada, devendo 

incorrer o pagamento no final da ação ou em revogação injustificável da 

procuração pela ré(caso dos autos). No ID 7748369), é apresentado 

planilha processual do inventário (feito código 90210 – 3º VC – fls 969 e 

976), onde confere a reclamada o quinhão de R$886,497,68 da herança. 

Dessa forma, entendo que o valor devido a ser pleiteado pelo autor é 

R$132,974.65, referente ao pactuado conforme contrato entabulado entre 

as partes. Ainda, quanto a ação de divórcio, o autor apresentou 

documentos suficientes que comprova que atuou na referida ação. Ainda, 

não restou comprovado nenhuma quantia nos autos que o autor tenha 

recebido referente a essas duas ações citadas, sendo certo que seus 

pedidos devem ser acolhidos, na forma acima mencionada. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a parte Requerida a 

pagar ao Requerente a importância de R$ 139.652,41(cento e trinta e dois 

mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e um centavos), a titulo 

de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo 

INPC a partir desta decisão (artigo 362 STJ). Sugiro improcedência do 

pedido contraposto. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010695-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L L CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010695-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: GENESIO JOSE DOS 

SANTOS JUNIOR Pólo Passivo: L L CONSTRUTORA LTDA - ME 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 Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$28.000,00 (vinte e oito mil) originários, representados pela cártula de 

cheque em anexo com vencimento em outubro/2014, sendo o valor 

atualizado a quantia de R$37. 480,00 (teto do juizados). O Reclamado em 

sua contestação aduz que o cheque em discussão não é licito, visto que 

não foi assinado por representante legitimo da empresa, pugnando 

incompetência em razão necessidade de perícia. No mérito, aduz que o 

cheque foi entregue para empresa Lares, sendo certo que o autor efetuou 

negocio de agiotagem, pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, 

inicialmente verifico que não há que se falar em ilicitude do titulo, pois não 

foi a negativa do banco e sim por insuficiência de saldo, sendo portanto a 

origem licita da presente cobrança. Ainda em que pese as alegações do 

reclamado quanto a agiotagem, apenas alega tal pratica, sem provar que o 

autor é costumeiro nesse negocio, neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA SUBSCRITO PELO DEVEDOR 

PRINCIPAL E AVALISTA. EMBARGOS A EXECUÇÃO AJUIZADOS PELO 

ÚLTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA BEM 

FUNDAMENTADA. E MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTADOS. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE -Cerceamento de defesa - Inocorrência - Faculdade do Juiz quando 

suficientes os elementos probatórios dos autos- Preliminar rejeitada 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cambial - Cheque - Ordem de pagamento à 

vista (art 1o, inciso II, da Lei nº 7 357, de 02/9/85)- Título de divida líquida, 

certa e exigível - Cártula perfeita e dotada de todos os requisitos legais - 

Alegação de que a cártula teria origem em divida decorrente de 

"agiotagem", alegações da alegada "agiotagem", - Recurso não provido .

(TJ-SP - APL: 7291179200 SP, Relator: Paulo Hatanaka, Data de 

Julgamento: 09/02/2009, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/03/2009) (TJ-SC –RI: 03022587320158240022 Curitibanos 

0302258-73.2015.8.24.0022, Relator: Ricardo Alexandre Fiuza, Data de 

Julgamento: 31/08/2017, Sexta Turma de Recursos – Lages). (grifo 

nosso). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE 

CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO DECORRENTE DE AGIOTAGEM. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA PRAÁTICA DE EMPRESTIMO COM JUROS 

EXORBITANTES. NOVAÇÃO DA DIVIDA.INTENÇÃO DE NOVAR NÃO 

CONFIGURADA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA NÃO 

DESCONSTITUIDAS PELOS EMBARGANTES. PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO. 1. A pratica de agiotagem não pode ser presumida. Não 

havendo provas de que foram cobrados juros acima do permitido por lei, 

nem de que o exequente frequentemente emprestava dinheiro, ausentes 

se fazem os elementos para a configuração de tal ilícito. 2. A novação 

caracteriza-se pela criação de uma obrigação nova com a intenção de 

extinguir uma anterior. Para que fique configurada, impõe-se não só a 

existência de obrigação anterior e a constituição de nova obrigação, mas 

tambpem a intenção de novar. Apelação Cível provida. (TJ-PR 9159044 PR 

915904-4 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 

03/10/2012, 15ª Câmara Cível). (grifo nosso). Assim, o simples fato do 

autor estar cobrando cheque onde originalmente teria sido entregue a 

outra empresa, não significa que a cobrança é oriunda de agiotagem, ou 

ilegítima, visto que caberia ao autor comprovar o pagamento de tal titulo e 

não o fez. Quanto aos juros pleiteados pelo autor, verifico que o autor não 

apresenta planilha do débito, sendo certo que deverá ser aplicado o juros 

previsto no presente juizado. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamado L L CONSTRUTORA LTDA – ME a pagar à 
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quantia de R$ 28,000,00 (vinte e oito mil reais) ao Reclamante GENESIO 

JOSE DOS SANTOS JUNIOR, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês 

desde o vencimento do titulo. (54 STJ). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. 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. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001969-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA (REQUERENTE)

LUZIA PRIMO PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001969-48.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUZIA PRIMO PARREIRA/ 

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A 

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 Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde em resumo, a primeira reclamante afirma que foi 

descontado indevidamente da sua conta bancária a quantia de R$ 270,60, 

referente seguro Auto/Re, e após dirigir-se a agência bancaria e ligar para 

0800 da ré (agosto/2017), informaram ter ocorrido erro, e que o valor seria 

estornado em breve. No entanto, para sua surpresa, foi recebido pela 

segunda reclamante cartão do seguro, e ao dirigir-se novamente a 

agência bancária, informaram que seria a renovação do contrato de 2016, 

e ao não conseguir localizar o contrato mencionou que seria oriundo do 

empréstimo realizado, restando evidente a venda casada. Aduz que até o 

momento não foi devolvido o valor, de modo que ingressou com a presente 

ação. Na contestação a reclamada alega que o valor foi estornado na 

conta da autora após solicitação de cancelamento do seguro, devendo os 

pedidos iniciais serem julgados improcedentes. Pois bem, verifico que a 

reclamada não apresenta contrato de origem do seguro em discussão 

neste processo, sendo certo que a autora ingressou com a presente ação 

em 08.11.2017, sendo o valor estornado somente em janeiro de 2018. 

Assim, diante do lançamento indevido de seguro na conta da reclamante, 

entendo devido a restituição em dobro, e considerando que foi estornado 

a quantia original, deverá ser restituído a quantia de 270,60. 3.2 DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, 

entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

promovida. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a 

responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, sendo que a única forma de afastá-la 

é provando-se que inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub 

judice. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE 

CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda 

que seja o empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os 

valores cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual 

recebe os valores descontados do contracheque do autor. Portanto, 

sendo ela a prestadora dos serviços, evidenciada está a sua 

responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. Restou 

evidenciado nos autos que o autor teve incluído em sua fatura de cartão 

de crédito valores de compras que alega não ter feito. Diante da 

contestação dos valores lançados na fatura, era ônus da demandada 

demonstrar minimamente a origem dos lançamentos, prova que não veio 

aos autos. Ainda que se admita que o autor, ao notar os lançamentos 

indevidos em sua fatura, não tenha adotado as medidas de segurança 

previstas em um contrato de adesão, a ré tinha plenas condições de 

demonstrar, ainda que minimamente, a origem de cada lançamento. 

Somente assim, poderia haver a análise da culpa concorrente do 

consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em relação à ré. A 

ausência de provas a respeito da origem dos débitos permite a conclusão 

que os lançamentos foram indevidos e que, diante do pagamento realizado 

por desconto em folha de pagamento, impõe-se o dever de ressarcir os 

valores cobrados e pagos indevidamente, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. Não há que se falar em mero dissabor quando uma pessoa tem 

parte de seu salário descontado indevidamente por débitos que não deu 

origem, comprometendo seu sustento de forma considerável. Ainda, a 

requerida age com descaso e desrespeito com o consumidor ao resistir 

em encontrar uma solução para o impasse, seja no âmbito administrativo, 

seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título de danos morais, em 

R$2.500,00, que não comporta minoração, pois adequado aos parâmetros 

adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. Ademais, é 

condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

sendo mínimo para atingir o caráter pedagógico e punitivo. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004814166, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente 

que a cobrança de valores indevidos é fato que configura lesão 

extra-patrimonial, capaz de gerar a condenação por dano moral. 

Constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o que imperioso o atendimento das vias adequadas. É cediço que, 

para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios 

da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica 

das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em 

R$5.000,00 (cinco mil reais) pela situação ocorrida e não para cada 

reclamante. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a Reclamada BANCO BRADESCO 

S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados as Reclamantes LUZIA PRIMO 

PARREIRA e LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 
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do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a Reclamada 

à restituir o indébito a Reclamante que consiste no valor de R$ 270,60 

(duzentos e setenta reais e sessenta centavos), 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 da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE APARECIDA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000675-58.2017.811.0004 Pólo Ativo: ZENAIDE APARECIDA 

SILVA MARQUES Pólo Passivo: OI S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 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 INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora em 

resumo aduz que indevidamente teve seu serviço de telefonia suspenso 

por uma fatura supostamente que não estaria paga, no entanto faz prova 

que todas suas faturas estavam devidamente pagas, não conseguindo 

resolver a situação de forma administrativa. A reclamada na contestação 

afirma que o serviço foi suspenso por ausência de pagamento, pugnando 

pela improcedência da inicial, e alegando que os fatos por si só não são 

capazes de ensejar abalo moral. Pois bem, em analise as faturas verifico 

que o autor comprova que as faturas estavam devidamente pagas, não se 

justificando a suspensão do serviço de telefonia. 3.3 DO DANO MORAL 

No que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que 

a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo 

esse passível de indenização, posto que falha na prestação do serviço 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

promovida. É assente na jurisprudência atual que a cobrança de valores 

diversos do pactuado em relação de consumo, caracteriza abalo moral, 

passível de indenização, nesse sentido: CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE 

QUANTIA PAGA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA DE 

VALOR DIVERSO DO PLANO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. 

Consumidora contratou pacote de serviços da reclamada, de telefonia 

fixa, no valor de R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos) 

mensais. Ocorre que recebeu faturas com cobrança de valor diverso ao 

contratado. 2. A parte contrária não se desincumbiu do ônus de 

comprovar a efetiva utilização de outros serviços que não estavam 

inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, 

inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré proceder com a manutenção 

do plano ofertado e, a devolução dos valores cobrados indevidamente de 

forma dobrada, nos termos do art. 42, § único do CDC. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004819264 

RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 26/08/2014, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR REFERENTE A PLANO 

DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor referente a plano diverso 

do contratado e de valor superior. Inscrição indevida do nome do 

consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano moral caracterizado, 

ensejando a respectiva indenização. VALOR INDENIZATÓRIO. O quantum 

indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado 

considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação 

pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do 

lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do demandante e o 

sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar atos lesivos 

semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 

25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 
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deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantenho os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR a Reclamada OI S/A a pagar a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante ZENAIDE APARECIDA SILVA MARQUES, 

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 (Súmula 362 STJ). b) 

Em consequência da presente sentença declaro inexistente a cobrança 

em discussão nos autos. 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. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIBIA SAADEH RAJIH BADAIWI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA OAB - MT0019108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANEIDE DOS REIS SOUZA MESQUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010447-23.2017.811.0004 Pólo Ativo: LIBIA SAADEH RAJIH 

BADAIWI Pólo Passivo: JANEIDE DOS REIS SOUZA MESQUITA . Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 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. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi encontrada para 

citação, cabendo a parte autora indicar o endereço correto, o que não 

ocorreu. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Ainda, a parte 

autora, sob pena de extinção foi intimada para apresentar endereço do 

reclamado, mantendo-se inerte. Deste modo, entendo que a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento no dispositivo 

retrocitado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe 

competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III 

do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011425-68.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO ARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADRIANO SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011425-68.2015.811.0004 Pólo Ativo: THIAGO RODRIGO 

ARTMANN Pólo Passivo: MARCOS ADRIANO SOUZA OLIVEIRA . Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 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. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi encontrada para 

intimação da sentença, sendo que a parte autora devidamente cientificada, 

manteve-se inerte. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código 

de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: III – 

Quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) Ainda, a parte 

autora, sob pena de extinção foi intimada para apresentar endereço do 

reclamado, mantendo-se inerte. Deste modo, entendo que a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento no dispositivo 

retrocitado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe 

competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III 

do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011371-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN DE MELO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011371-34.2017.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: RONAN DE MELO SILVA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 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. 

(destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Da mesma 

forma, no caso específico do processo de execução, da mesma forma 

caberia a extinção do processo, ante o disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Portanto, nos Juizados Especiais, consoante o 
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disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, §4º, da legislação específica, não 

encontrada a parte reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer 

hipótese, de intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora 

devidamente intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado 

nenhuma atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. 

Nesse sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000759-59.2017.8.11.0004

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:

MAYANI QUARESMA VALADARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000759-59.2017.811.0004 Pólo Ativo: ATREVIDINHA 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP Pólo Passivo: MAYANI 

QUARESMA VALADARES Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de reclamação, e verifico que a parte autora manifestou nos 

autos informando que a parte executada efetuou o pagamento da 

integralidade do débito, pugnando pela extinção do feito. Com efeito, 

cumprida a obrigação, merece o feito ser extinto ante o cumprimento da 

obrigação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, 

do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012827-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR BEZERRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8012827-53.2016.811.0004 Pólo Ativo: ALDENOR BEZERRA 

MAIA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Em analise ao processo em epigrafe, verifico que a reclamada anexou 

acordo realizado entre as partes, devidamente assinado, e posteriormente 

informou o devido cumprimento, pugnando pela homologação e extinção 

do feito. Com efeito, cumprida a obrigação o processo merece ser 

arquivado (artigo 924, II), sendo declarada extinta a obrigação entre as 

partes com relação ao debito em discussão neste processo. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o acordo formalizado entre as partes para 

que surta os efeitos legais e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito e consequentemente determino o arquivamento 

dos autos. 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 Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ARRAIS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001339-89.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA ARRAIS VIEIRA 

Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 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. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 
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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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001675-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN SILVIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001675-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: CARMEN SILVIA 

FERREIRA Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 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. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010217-49.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

A P DA SILVA MULTIEVENTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENIR PINTO DA SILVA OAB - MT12658/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO MENDES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

ELCIO MENDES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA OAB - MT0015724A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010217-49.2015.811.0004 Pólo Ativo: A P DA SILVA 

MULTIEVENTOS - ME Pólo Passivo: ELCIO MENDES DA SILVA e outros (1) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 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. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Arquive-se. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010995-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA LETICIA MAZZARDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010995-48.2017.811.0004 Pólo Ativo: ATREVIDINHA 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP Pólo Passivo: CARLA LETICIA 

MAZZARDO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 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. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 
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execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO NUNES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001673-26.2017.811.0004 Pólo Ativo: CARLOS MAGNO NUNES 

FERREIRA Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 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. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ALBERTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000375-62.2018.811.0004 Pólo ativo: ADRIANO ALBERTONI 

Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou nenhum produto ou serviço da 

reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de 

indenizar, sendo os serviços prestados utilizados pela parte autora, porém 

não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem do débito, 

como contrato assinado. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 
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impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL 

S.A. a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ADRIANO 

ALBERTONI valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. 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, 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 Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA MONTEIRO NEGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002199-90.2017.811.0004 Pólo ativo: KATIUSCIA MONTEIRO 

NEGRE Pólo passivo ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que 

trata-se de cessão de crédito com o Banco do Brasil, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como 

contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 
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QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a 

pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante KATIUSCIA MONTEIRO NEGRE 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. 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, 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 Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000053-42.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSE FERREIRA DA 

SILVA Pólo passivo AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 
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pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO a 

pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante JOSE FERREIRA DA SILVA 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. 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, 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 Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000315-89.2018.811.0004 Pólo ativo: JOHNNY DUARTE DE 

SOUZA Pólo passivo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porém não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 
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70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. a pagar a quantia de 

R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante JOHNNY DUARTE DE SOUZA valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. 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, 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 Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARQUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001873-33.2017.811.0004 Pólo ativo: DOUGLAS MARQUES 

LIMA Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. A Reclamada 

devidamente citada, deixou de apresentar contestação, de modo que 

incorre na sua revelia. Quantos aos fatos do processo a reclamada não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como 

contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 
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caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado TELFONICA BRASIL 

S.A. a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante DOUGLAS 

MARQUES LIMA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. 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, 

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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012729-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MENDES JESUS DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0017197A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012729-68.2016.811.0004 Pólo Ativo: PATRICIA MENDES JESUS 

DE PAULO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 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. (destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte autora devidamente intimada para 

promover o andamento do feito manteve-se inerte. Assim, de acordo com 

o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o julgamento do mérito: III – Quando, por não promover os atos e 

diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ZUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000509-89.2018.811.0004 Pólo Ativo: EDEMAR ZUSE Pólo 

Passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 
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de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a mesma. Na contestação a Reclamada, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, oriunda de cessão de crédito, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

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 acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA FREITAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000021-37.2018.811.0004 Pólo ativo: MARTA FREITAS 

FERREIRA Pólo passivo: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 
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em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença 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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000663-44.2017.811.0004 Pólo ativo: SAMUEL JUNIOR 

GONCALVES DOS SANTOS e outros (1) Pólo passivo: PAULO C S DA 

SILVEIRA BUFFET - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, 

oferecido parte reclamante, alegando existência de CONTRADIÇÃO na 

sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) Que solicitou 

audiência de instrução e não foi oportunizado. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. No caso, forçoso reafirmar, como já proferido em 

sentença, que o juiz não está obrigado à responder todas as alegações 

das partes, devendo se ater ao motivo suficiente para fundamentar a 

decisão. Ainda, verifico que a questão discutida no presente autos, são 

mais de direito, pois comprovado através de fotos, de modo que é 

dispensável oitiva de testemunha, diante do livre convencimento deste 

juízo. No mais, a insatisfação com a sentença, não cabe análise perante o 

presente embargos e sim através Recurso Inominado. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os REJEITO, mantendo a sentença proferida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE VIEIRA DE BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000643-53.2017.811.0004 Pólo ativo: CLEONICE VIEIRA DE 

BASTOS Pólo passivo: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamante, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO, visto que a sentença foi baseada na existência de abalo 

moral, mas na parte dispositiva não houve aplicação de valor de dano 

moral. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que 

as razões expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. 

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a 

ausência de pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre algum ponto 

que devia ter se pronunciado. No caso, inclusive negritado de vermelho na 

sentença, não foi atribuído valor de danos morais em razão da existência 

de outras negativações na consulta apresentada pela autora, o que afasta 

a aplicação dos danos morais. No mais, não se trata de 

OMISSÂO/CONTRADIÇÃO a pretensão do Embargante e sim, de 

insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso 

devido. Sendo que os Embargos apresentados tem função apenas 

protelatória. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença 

proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

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 Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVESLANE RODRIGUES LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000812-40.2017.811.0004 Pólo ativo: EVESLANE RODRIGUES 

LUZ Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte Reclamada, alegando existência de OMISSAO na sentença proferida 

sob argumento que os danos morais não foram comprovados e não foram 

analisados as provas anexadas pela ré (áudios). Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento 

judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. 

No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi devidamente 

fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à 

livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação 

vigente, sendo certo que as provas apresentadas pela ré foram 

rejeitadas, tudo conforme sentença proferida. No mais, não se trata de 

OMISSÂO/CONTRADIÇÃO a pretensão do Embargante e sim, de 
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insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso 

devido. Sendo que os Embargos apresentados tem função apenas 

protelatória. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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 Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença 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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000745-75.2017.811.0004 Pólo ativo: RONI MARCOS FIDELIS 

Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

parte Reclamada, alegando existência de OMISSAO na sentença proferida 

sob argumento que os danos morais não foram comprovados e não foram 

analisados as provas anexadas pela ré (áudios). Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento 

judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. 

No caso, os danos morais concedidos à parte autora foi devidamente 

fundamentado inclusive, com entendimento jurisprudencial, somados à 

livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação 

vigente, sendo certo que as provas apresentadas pela ré foram 

rejeitadas, tudo conforme sentença proferida. No mais, não se trata de 

OMISSÂO/CONTRADIÇÃO a pretensão do Embargante e sim, de 

insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso 

devido. Sendo que os Embargos apresentados tem função apenas 

protelatória. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTES, e os REJEITO, 

mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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 Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M A M LEIMOUN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO OAB - GO48277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000017-34.2017.811.0004 Pólo ativo: M A M LEIMOUN - ME Pólo 

passivo: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e outros (1) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamante, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o argumento de que solicitou 

desistência do processo, antes da citação, não sendo observado na 

sentença. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 

Com efeito, verifico que a parte autora pugnou pela desistência, e 

visivelmente não havendo empecilho pela reclamada, o pedido poderá ser 

acolhido. Dessa forma, deve ser anulada a sentença julgada com mérito 

para se proferir sentença sem mérito de desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os ACOLHO, ANULANDO a sentença proferida, devendo os autos 

retornarem conclusos para confecção de novo projeto de sentença. 

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 Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010616-10.2017.811.0004 Pólo ativo: ANTONIO RUBENS 

FAGUNDES PEREIRA Pólo passivo: AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte reclamante, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob argumento de que não restou 

provado ser a esposa do autor a receber a notificação, e que a pericia 

unilateral não gera presunção de legitimidade. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento 

judicial, por algum lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. 

Na sentença, não foi afirmado ser a esposa do autor, mas sim, 

possivelmente, e ainda não foi somente por este motivo a improcedência, 

mas sim a ausência de manifestação quanto aos argumentos anexados 

pela contestação ao qual foram acolhidos. Sendo certo, que todos os 

argumentos foram devidamente fundamentados, com entendimento 

jurisprudencial, somados à livre apreciação e convencimento desde juízo 

amparado na legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. No 

mais, não se trata de OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de 

insatisfação com a sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso 

devido. Dessa forma, não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto no 

artigo 1.022, II do NCPC, devendo os presentes embargos ser rejeitados. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNEIDE TEREZINHA VOBETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000445-16.2017.811.0004 Pólo Ativo: EUNEIDE TEREZINHA 

VOBETO Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 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. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELMA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO)

ELISABETH MARTINS FERREIRA OAB - GO12963 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002028-36.2017.811.0008 Pólo Ativo: ELIELMA GOMES 

MOREIRA Pólo Passivo: LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA 

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 Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que teria sido conduzida para delegacia sob suspeita de crime de 

contrabando e descaminho, juntamente com mais quatro pessoas. Porém, 

o Delegado da Policia Federal liberou todos envolvidos, por não haver 

crime. No entanto, aduz que o policial militar que realizou a ocorrência 

retirou fotos da requerente e demais pessoas, encaminhando para grupo 

de whatsapp, divulgando sua imagem como criminosa, o que lhe causou 

enorme constrangimento. O Reclamado na contestação aduz que as 

fotografias retiradas foram ordens hierárquicas, e somente foi 

responsável a enviar para grupo da policia militar, não sendo responsável 

por suposto vazamento. Pois bem, em analise as fatos e documentos da 

presente situação, verifico que todas noticias encaminhadas sobre a 

situação não foram reproduzidas pelo reclamado, sendo certo que o 

mesmo não foi responsável pelos vazamentos das imagens, cabendo a ter 

localizado quem retirou essas noticias do grupo da policia conforme 

informado pelo réu. Ainda o simples fato do autor ter retirado as 

fotografias, não incorre em obrigação de indenizar, tendo em vista que 

estava em serviço, e com isso, todas atitudes tomadas são de 

responsabilidade do Estado, e caso a parte autora entenda ter sido 

indevida, caberá ingressar em desfavor do Estado. Desse modo, não 

restou provado que o reclamado agiu por vontade própria seja em tirar a 

foto, visto que estava em serviço do Estado, e em vazar as fotos, visto 

que não verifico seu nome no encaminhamento de nenhum mensagem 

anexada. Dessa forma, entendo que o reclamado não cometeu nenhuma 

atitude capaz de ensejar sua responsabilização, seja cível ou 

criminalmente. Assim, não existindo nenhuma atitude indevida do 

reclamado, inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002024-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEDINA GOMES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETH MARTINS FERREIRA OAB - GO12963 (ADVOGADO)

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002024-96.2017.811.0004 Pólo Ativo: KLEDINA GOMES 

MOREIRA Pólo Passivo: LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA 

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 Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 
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ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que teria sido conduzida para delegacia sob suspeita de crime de 

contrabando e descaminho, juntamente com mais quatro pessoas. Porém, 

o Delegado da Policia Federal liberou todos envolvidos, por não haver 

crime. No entanto, aduz que o policial militar que realizou a ocorrência 

retirou fotos da requerente e demais pessoas, encaminhando para grupo 

de whatsapp, divulgando sua imagem como criminosa, o que lhe causou 

enorme constrangimento. O Reclamado na contestação aduz que as 

fotografias retiradas foram ordens hierárquicas, e somente foi 

responsável a enviar para grupo da policia militar, não sendo responsável 

por suposto vazamento. Pois bem, em analise as fatos e documentos da 

presente situação, verifico que todas noticias encaminhadas sobre a 

situação não foram reproduzidas pelo reclamado, sendo certo que o 

mesmo não foi responsável pelos vazamentos das imagens, cabendo a ter 

localizado quem retirou essas noticias do grupo da policia conforme 

informado pelo réu. Ainda o simples fato do autor ter retirado as 

fotografias, não incorre em obrigação de indenizar, tendo em vista que 

estava em serviço, e com isso, todas atitudes tomadas são de 

responsabilidade do Estado, e caso a parte autora entenda ter sido 

indevida, caberá ingressar em desfavor do Estado. Desse modo, não 

restou provado que o reclamado agiu por vontade própria seja em tirar a 

foto, visto que estava em serviço do Estado, e em vazar as fotos, visto 

que não verifico seu nome no encaminhamento de nenhum mensagem 

anexada. Dessa forma, entendo que o reclamado não cometeu nenhuma 

atitude capaz de ensejar sua responsabilização, seja cível ou 

criminalmente. Assim, não existindo nenhuma atitude indevida do 

reclamado, inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE RODRIGUES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETH MARTINS FERREIRA OAB - GO12963 (ADVOGADO)

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002044-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: PAULO HENRIQUE 

RODRIGUES FAGUNDES Pólo Passivo: LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE 

SOUZA 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 Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que teria sido conduzida para delegacia sob suspeita de crime de 

contrabando e descaminho, juntamente com mais quatro pessoas. Porém, 

o Delegado da Policia Federal liberou todos envolvidos, por não haver 

crime. No entanto, aduz que o policial militar que realizou a ocorrência 

retirou fotos da requerente e demais pessoas, encaminhando para grupo 

de whatsapp, divulgando sua imagem como criminosa, o que lhe causou 

enorme constrangimento. O Reclamado na contestação aduz que as 

fotografias retiradas foram ordens hierárquicas, e somente foi 

responsável a enviar para grupo da policia militar, não sendo responsável 

por suposto vazamento. Pois bem, em analise as fatos e documentos da 

presente situação, verifico que todas noticias encaminhadas sobre a 

situação não foram reproduzidas pelo reclamado, sendo certo que o 

mesmo não foi responsável pelos vazamentos das imagens, cabendo a ter 

localizado quem retirou essas noticias do grupo da policia conforme 

informado pelo réu. Ainda o simples fato do autor ter retirado as 

fotografias, não incorre em obrigação de indenizar, tendo em vista que 

estava em serviço, e com isso, todas atitudes tomadas são de 

responsabilidade do Estado, e caso a parte autora entenda ter sido 

indevida, caberá ingressar em desfavor do Estado. Desse modo, não 

restou provado que o reclamado agiu por vontade própria seja em tirar a 

foto, visto que estava em serviço do Estado, e em vazar as fotos, visto 

que não verifico seu nome no encaminhamento de nenhum mensagem 

anexada. Dessa forma, entendo que o reclamado não cometeu nenhuma 

atitude capaz de ensejar sua responsabilização, seja cível ou 

criminalmente. Assim, não existindo nenhuma atitude indevida do 

reclamado, inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002026-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MOREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETH MARTINS FERREIRA OAB - GO12963 (ADVOGADO)

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002026-66.2017.811.0004 Pólo Ativo: THAYNARA MOREIRA DE 

MORAES Pólo Passivo: LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA 

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 Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 
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está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que teria sido conduzida para delegacia sob suspeita de crime de 

contrabando e descaminho, juntamente com mais quatro pessoas. Porém, 

o Delegado da Policia Federal liberou todos envolvidos, por não haver 

crime. No entanto, aduz que o policial militar que realizou a ocorrência 

retirou fotos da requerente e demais pessoas, encaminhando para grupo 

de whatsapp, divulgando sua imagem como criminosa, o que lhe causou 

enorme constrangimento. O Reclamado na contestação aduz que as 

fotografias retiradas foram ordens hierárquicas, e somente foi 

responsável a enviar para grupo da policia militar, não sendo responsável 

por suposto vazamento. Pois bem, em analise as fatos e documentos da 

presente situação, verifico que todas noticias encaminhadas sobre a 

situação não foram reproduzidas pelo reclamado, sendo certo que o 

mesmo não foi responsável pelos vazamentos das imagens, cabendo a ter 

localizado quem retirou essas noticias do grupo da policia conforme 

informado pelo réu. Ainda o simples fato do autor ter retirado as 

fotografias, não incorre em obrigação de indenizar, tendo em vista que 

estava em serviço, e com isso, todas atitudes tomadas são de 

responsabilidade do Estado, e caso a parte autora entenda ter sido 

indevida, caberá ingressar em desfavor do Estado. Desse modo, não 

restou provado que o reclamado agiu por vontade própria seja em tirar a 

foto, visto que estava em serviço do Estado, e em vazar as fotos, visto 

que não verifico seu nome no encaminhamento de nenhum mensagem 

anexada. Dessa forma, entendo que o reclamado não cometeu nenhuma 

atitude capaz de ensejar sua responsabilização, seja cível ou 

criminalmente. Assim, não existindo nenhuma atitude indevida do 

reclamado, inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002027-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO)

ELISABETH MARTINS FERREIRA OAB - GO12963 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002027-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: FERNANDA DAVID DA 

SILVA Pólo Passivo: LAZARO FRANCISCO GOUVEIA DE SOUZA 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 Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que teria sido conduzida para delegacia sob suspeita de crime de 

contrabando e descaminho, juntamente com mais quatro pessoas. Porém, 

o Delegado da Policia Federal liberou todos envolvidos, por não haver 

crime. No entanto, aduz que o policial militar que realizou a ocorrência 

retirou fotos da requerente e demais pessoas, encaminhando para grupo 

de whatsapp, divulgando sua imagem como criminosa, o que lhe causou 

enorme constrangimento. O Reclamado na contestação aduz que as 

fotografias retiradas foram ordens hierárquicas, e somente foi 

responsável a enviar para grupo da policia militar, não sendo responsável 

por suposto vazamento. Pois bem, em analise as fatos e documentos da 

presente situação, verifico que todas noticias encaminhadas sobre a 

situação não foram reproduzidas pelo reclamado, sendo certo que o 

mesmo não foi responsável pelos vazamentos das imagens, cabendo a ter 

localizado quem retirou essas noticias do grupo da policia conforme 

informado pelo réu. Ainda o simples fato do autor ter retirado as 

fotografias, não incorre em obrigação de indenizar, tendo em vista que 

estava em serviço, e com isso, todas atitudes tomadas são de 

responsabilidade do Estado, e caso a parte autora entenda ter sido 

indevida, caberá ingressar em desfavor do Estado. Desse modo, não 

restou provado que o reclamado agiu por vontade própria seja em tirar a 

foto, visto que estava em serviço do Estado, e em vazar as fotos, visto 

que não verifico seu nome no encaminhamento de nenhum mensagem 

anexada. Dessa forma, entendo que o reclamado não cometeu nenhuma 

atitude capaz de ensejar sua responsabilização, seja cível ou 

criminalmente. Assim, não existindo nenhuma atitude indevida do 

reclamado, inexiste dever de indenizar. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL ALVES TINAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001523-45.2017.811.0004 Pólo Ativo: RAQUEL ALVES TINAN 

Pólo Passivo: CLARO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 70 de 686



atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a 

parte autora em resumo aduz que indevidamente teve seu serviço de 

telefonia suspenso por uma fatura supostamente que não estaria paga, no 

entanto faz prova que todas suas faturas estavam devidamente pagas, 

não conseguindo resolver a situação de forma administrativa. A reclamada 

na contestação afirma que o serviço foi suspenso por ausência de 

pagamento, pugnando pela improcedência da inicial, e alegando que os 

fatos por si só não são capazes de ensejar abalo moral. Pois bem, em 

analise as faturas verifico que o autor comprova que as faturas estavam 

devidamente pagas, não se justificando a suspensão do serviço de 

telefonia. 3.3 DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à 

titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

falha na prestação do serviço frustam a relação de consumo e confiança 

entre a promovente e a promovida. É assente na jurisprudência atual que a 

cobrança de valores diversos do pactuado em relação de consumo, 

caracteriza abalo moral, passível de indenização, nesse sentido: 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL. COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DO PLANO 

CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. Consumidora contratou pacote de 

serviços da reclamada, de telefonia fixa, no valor de R$ 79,80 (setenta e 

nove reais e oitenta centavos) mensais. Ocorre que recebeu faturas com 

cobrança de valor diverso ao contratado. 2. A parte contrária não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva utilização de outros serviços 

que não estavam inclusos no plano ofertado, ônus que lhe cabia, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. De consequência, deve a ré proceder 

com a manutenção do plano ofertado e, a devolução dos valores 

cobrados indevidamente de forma dobrada, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004819264 RS, Relator: Marlene Landvoigt, Data de Julgamento: 

26/08/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 28/08/2014) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO MORAL. COBRANÇA DE VALOR 

REFERENTE A PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. Cobrança de valor 

referente a plano diverso do contratado e de valor superior. Inscrição 

indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito. Dano 

moral caracterizado, ensejando a respectiva indenização. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O quantum indenizatório, atendido o princípio da 

razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o 

bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o 

potencial econômico do lesante, a idéia de atenuação dos prejuízos do 

demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte a praticar 

atos lesivos semelhantes contra outrem. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-RS - AC: 70055747927 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de 

Julgamento: 25/03/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 02/04/2014) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantenho os efeitos 

da tutela, para: a) CONDENAR a Reclamada CLARO S/A a pagar a quantia 

de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante RAQUEL ALVES TINAN, 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 (Súmula 362 STJ). b) Em consequência da 

presente sentença declaro inexistente a cobrança em discussão nos 

autos. 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. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002097-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002097-68.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANGELA MARIA BRITO 

Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma o Reclamante, em resumo, que teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção por uma divida com valor que desconhece, visto que única 

divida com a ré é um plano de R$139,90. Na contestação, a reclamada 

alega que a autora possuía três linhas ativas, em decorrência da ausência 

de pagamento de umas delas foram acumulando juros e por isto a 

negativação é devida. Na impugnação, a parte autora alega que a linha 

informada pela ré foi solicitado cancelamento em março/2017, sendo que 

foram cobrados valores indevidos após o cancelamento, e estes foram 

restituídos pela ré, sendo certo que qualquer cobrança seria ilegítima. Pois 

bem, em analise aos documentos apresentados por ambas as partes, 

verifico que a parte autora faz prova que não possuía nenhum debito 

pendente de quitação com a ré, sendo certo que a negativação em 

discussão neste processo é indevida. 3.1. DO DANO MORAL No que 

tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que as cobranças indevidas geram 

aborrecimentos diversos de mero dissabor,uma vez que frustam a relação 

de consumo e confiança entre a promovente e a Promovida. Comprovado 

que a parte Reclamada efetuou cobranças indevidas levando inclusive o 

nome da parte autora ao cadastro de inadimplentes por um serviço 

cancelado, patente a configuração do abalo sofrido, nesse sentido: 

TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DA 

LINHA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ao réu cabe a 

comprovação da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do 

direito pelo autor postulado, a teor do disposto no art. 333, inc. II, do CPC. 

2. Não demonstrada a regularidade da cobrança realizada anos após o 

pedido de cancelamento da linha, reputa-se a mesma como indevida. 3. Se 

da dívida gerada erroneamente decorreu a inscrição do nome do 

consumidor em cadastros de inadimplentes, é corolário lógico a... (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71003772076 RS , Relator: Eduardo Kraemer, Data de 

Julgamento: 08/11/2012, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/11/2012) RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. TELEFONIA. AÇAO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

OCORRENTE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Mostra-se ilícita a conduta da empresa ré em 

cobrar tarifa da linha telefônica que já havia sido cancelada pelo autor. 

Cabia a ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, como acostar aos autos documentos que comprovassem 

a efetiva utilização dos serviços cobrados, ônus que lhe cabia, à luz do 

art. 333, II, do CPC, no entanto, nada trouxe aos autos. A inscrição do 

nome do autor proveio da cobrança errônea emitida pela ré. Esta tem o 

dever de indenizar o dano experimentado pelo requerente, com força nos 

arts. 186 e 187 do Código Civil. O quantum indenizatório estipulado na 

sentença proferida no primeiro grau não merece reparo, dado que está 

dentro dos parâmetros adotados pela turma. Sentença que vai mantida por 

seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da lei 9.099/95 dos 

Juizados Especiais. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 

71005137534, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 27/11/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005137534 RS , Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

27/11/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 01/12/2014) O dano moral decorrente da indevida inscrição 

do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser 

ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação da 

ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o assunto: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A ENSEJAR O 

DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO PARA 

MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE 

PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou incontroversa a 

ocorrência da negativação do nome da autora em serviço de proteção ao 

crédito, providência que se mostrou indevida, ante a constatação de que 

não havia débito pendente. O dano moral se apresenta inequívoco, diante 

do simples fato da anotação, ensejando o direito à reparação. Reputa-se 

mais razoável, no caso, a fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, 

montante a ser corrigido a partir da prolação da sentença e acrescido de 

juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - APL: 129595820108260032 SP 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA, já é 

suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 
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indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado CLARO S/A, a pagar a 

quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante ANGELA MARIA BRITO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da 

presente sentença, DECLARO inexistente o débito em discussão neste 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 
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Autos nº 1000491-68.2018.811.0004 Pólo ativo: JOANICE ALVES DOS 

SANTOS Pólo passivo ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que 

trata-se de cessão de crédito com o Banco do Brasil, apresentando 

contrato supostamente assinado pela parte autora. No entanto, verifica-se 

que os documentos e as assinaturas apresentadas no contrato efetuado 

com o Banco credor divergem da assinatura e documentos da parte 

autora, pela simples analise. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 
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o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a 

pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante JOANICE ALVES DOS SANTOS 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. 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, 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 Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000504-67.2018.811.0004 Pólo ativo: WALDINEY MODESTO 

DOS SANTOS Pólo passivo ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que 

trata-se de cessão de crédito com o Banco do Brasil, porém, não 

apresenta contrato capaz de comprovar a origem da divida. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço praticada 

pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a 

fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 
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DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a 

pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante WALDINEY MODESTO DOS 

SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a 

relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. 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, 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 Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000530-65.2018.811.0004 Pólo ativo: EDUARDO DE PAULA DO 

NASCIMENTO Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, apresentando termo de cessão de 

crédito com a empresa Natura Cosméticos S/A, mas não apresenta 

nenhum comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para 

o julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 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 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I.. ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de dano 

moral, à parte autora MARIA ELY DA COSTA SILVA, em razão do ato ilícito 

cometido, 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) 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito 

em discussão neste processo. 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, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do 

Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 
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controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado, apresentando somente 

telas sistêmicas. Partindo para o julgamento, tenho que razão assiste a 

parte autora. Notório pelos documentos acostados aos autos, verifico que 

apesar da promovida alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 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 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), à título de dano moral, à parte autora RODRIGO MARQUES DE 

OLIVEIRA, em razão do ato ilícito cometido, 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) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

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, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-36.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BUENO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILDO FERREIRA CARDOSO (REQUERIDO)

WANDEIR SILVERINA DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 
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fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012180-29.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 
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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, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012088-51.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSIONE RODRIGUES GUIMARAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE ALVES NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 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. 3. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PEDRO SIMEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive nas datas de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 
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autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 
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31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 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 Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. 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 ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011984-88.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE TOLEDO PICCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANYELA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PRISCILA TAUIL (TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010990-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E B MORAES E SILVA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MYLENE CRISTYNE CHAGAS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 81 de 686



das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIEGO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, apresenta termo de cessão, mas não 

apresenta nenhum comprovante da contratação do serviço informado. 

Partindo para o julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. 

Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Autora, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte 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 acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a 

conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento 

doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos 

de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa 

prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se 

reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os documentos acostados 

a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui outras restrições além 

da discutida no presente processo, conforme relatório de negativação 

apresentado na inicial. O entendimento dos Tribunais Superiores é no 

sentido da ausência de danos morais em caso de legitima negativação 
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preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as negativações 

posteriores que também são legitimas não está sendo reconhecida a 

existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do devedor 

contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR 

CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 

VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a honra, a 

imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta traga 

incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte não 

cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

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 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. 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 ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA MILTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, sendo as 

assinaturas idênticas ao documento apresentado na inicial e ata de 

audiência. Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte 

autora. Superados o fato que o autor possuía um contrato com a Ré, e não 

comprovado o pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, 

e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos 

do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 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 Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Que seja revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. 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 ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do 

Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBOSA DE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado, apresentando somente 

telas sistêmicas. Partindo para o julgamento, tenho que razão assiste a 

parte autora. Inicialmente, ressalto que não cabe se falar em suspensão 

processual, sendo que a suspensão a que se refere a promovida é devido 

na fase executória. Notório pelos documentos acostados aos autos, 

verifico que apesar da promovida alegar que o debito é legitimo, não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 
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Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 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 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido OI 

MOVEL S/A ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à 

título de dano moral, à parte autora MARIA BARBOSA DE SOUSA DA 

SILVA, em razão do ato ilícito cometido, 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) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

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, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ELAN ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, pois as 

assinaturas são idênticas ao documento pessoais e procuração ad judicia 

assinadas na inicial, sendo certo que o autor deixou de assinar a ata de 

audiência sem motivo, vez que não é analfabeto. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. 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 Código de Processo Civil, SUGESTIONO 
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SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. 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 ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001724-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALENA LORENI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação antes do ato, visto que solicitou desistência 

posterior ao horário designado. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 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 Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002086-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA CHAVES (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora, pois as 

assinaturas são idênticas ao documento pessoais e procuração ad judicia 

assinadas na inicial. Partindo para o julgamento, tenho que razão não 

assiste a parte autora. Superados o fato que o autor possuía um contrato 

com a Ré, e não comprovado o pagamento, forçoso reconhecer que a 

cobrança é devida, e a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, 

nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 

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 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. 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 ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002276-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PABLINE RIBEIRO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação de 

indenização e verifico que as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

cuja cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se mostra lícito 

às partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com efeito, a 

sentença homologatória de conciliação ou de transação é título executivo 

judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo. Ainda, verifico que a parte autora manifestou nos 

autos informando que a parte executada efetuou o pagamento da 

integralidade do débito, pugnando pela extinção do feito. Com efeito, 

cumprida a obrigação, merece o feito ser extinto ante o cumprimento da 

obrigação. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA HOMOLOGADO O 

ACORDO e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 924, II do Código de Processo Civil. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001898-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA IZOLDE BELLO STEFANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL LEITE DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

por não ter localizado o endereço do réu. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 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. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 

487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 

Arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012820-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JUSSANIA GOMES MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 
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fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010856-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & NOLETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA GOMES DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010948-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. MOREIRA & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILDRED MOREIRA LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 
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inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011294-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERNANDES ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 
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Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERUZAN JARDIM BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HICKES CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 
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RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011384-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

SANDRA SOUSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010680-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARTINS BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011352-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LAZARO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 
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necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010844-53.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SILVA DA MATA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, inclusive na tentativa de ser intimada para 

informar endereço do réu, mudou-se sem atualizar seu endereço neste 

Juízo, o que materializa o abandono e consequentemente gera sucedâneo 

a extinção. Nesse sentido, ainda, temos que conforme dispõe o artigo 485, 

III do Novo Código de Processo Civil, o processo deve se extinguir. Não se 

trata tal comando de mera faculdade ou referencia exortativa, mas na 

verdade de situação imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da 

lei: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os 

atos e diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias. Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, 

senão vejamos: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a situação 

atual do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar os atos 

que lhes competia, devendo sujeitar-se a julgo do ônus processual que lhe 

incumbia, seja indicando o endereço da parte reclamada, seja indicando 

bens passiveis a penhora. Frise-se, por fim, que no processo o dever de 

dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja inércia ante a este 

dever gera a consequência prevista na legislação, qual seja o julgamento 

da demanda sem resolução do mérito, como se presumisse a desistência 

e o desinteresse processual, fazendo presumidamente falecer até mesmo 

uma das condições da ação que é a necessidade, um dos braços do 

binômio do interesse de agir (necessidade x adequação). Não há que se 

falar em condenação em custas, pois a regra desta esfera singela é da 

isenção de custas, somente sendo exceção, por expressa previsão legal, 

a ausência injustificada a enseada de qualquer das audiências 

designadas. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010106-65.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO SOUSA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 
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capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora. Frise-se, por 

fim, que no processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus 

processual, cuja inércia ante a este dever gera a consequência prevista 

na legislação, qual seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, 

como se presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, 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 seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. 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. 3. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Que sejam 

revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de reclamação, e 

verifico que a executada manifestou nos autos cumprimento da obrigação, 

e sendo intimada a parte autora para confirmar, manteve-se inerte, 

sinalizando que as obrigações foram devidamente cumpridas. Com efeito, 

cumprida a obrigação, merece o feito ser extinto ante o cumprimento da 

obrigação. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, com fulcro nos artigos 924, 

II do Código de Processo Civil. Sem condenação de honorários e custas, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000525-43.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARIA CRISTINA SILVA 

PEREIRA Pólo Passivo: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 
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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). (grifei) 

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 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, visto que possuía um plano com 

a ré, e o valor aumentou sem qualquer justificativa, e apesar de todo 

esforço a reclamada não se abstém de efetuar a cobrança, inclusive 

negativando seu nome por uma cobrança indevida. Na contestação a 

Reclamada impugna genericamente as alegações iniciais, aduzindo que 

inexiste dever de indenizar, porém não apresenta nenhum documento apto 

a comprovar a origem da divida, visto que evidente que os valores 

cobrados não condiz com o serviço utilizado pela autora. 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”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO 

MORAL Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se que, a 

ação da parte reclamada consistente em manter o nome do reclamante 

restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em 

tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao documento 

juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da 

inclusão do registro por parte da requerida, já existiam anotações 

preexistentes. Desse modo, na hipótese sub judice, mesmo que 

inexistente a relação jurídica entre promovente e promovido e que, em 

razão disso, a negativação seja indevida, a pretensão de reparação por 

dano moral não seria acolhida, face à incidência da Súmula n.º 385 do e. 

STJ, que assim dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro 

indevido nos órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por 

dano extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, 

conforme enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro 

improcedência do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000671-84.2018.811.0004 Pólo Ativo: PATRICIA LUZ OLIVEIRA 

Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 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. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo. De acordo com o artigo 487, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem 

julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 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) 
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LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-03.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA BARRETO SOARES (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000657-03.2018.811.0004 Pólo Ativo: GESSICA BARRETO 

SOARES Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 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 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, apresentando documento de proposta de emissão de cartão, 

porém visivelmente as assinaturas são diversas com as do documento do 

autor. Destarte, conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. 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”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao 

pedido de reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte 

reclamada consistente em manter o nome do reclamante restrito 

indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, 

reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado 

pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do 

registro por parte da requerida, já existiam anotações preexistentes. 

Desse modo, na hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação 

jurídica entre promovente e promovido e que, em razão disso, a 

negativação seja indevida, a pretensão de reparação por dano moral não 

seria acolhida, face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim 

dispõe: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

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. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR ZUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000508-07.2018.811.0004 Pólo ativo: EDEMAR ZUSE Pólo 

passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida, sendo certo que as assinatura são idênticas com os 

documentos apresentados pela autora e assinatura na ata de audiência. 

Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000624-13.2018.811.0004 Pólo ativo: ADRIANA LOPES DOS 

SANTOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 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 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação a Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como faturas e contrato que comprovam a origem da divida O 

autor, alega que desconhece a origem do débito, requerendo a desistência 

da ação, para posterior ingresso na justiça comum para realização de 

pericia técnica. Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em 

qualquer momento do processo, inclusive não havendo necessidade da 

anuência do réu já citado, no entanto, verifico que considerando os 

documentos apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a 

assinatura do réu é IDENTICA, e ainda existem outros elementos que 

comprovam a legitimidade, como ocorrência de negativações 

preexistentes. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 do 

FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC 

caberia a parte autora apresentar comprovante de pagamento da divida 

informada pela Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova 

constitutiva de seu direito, ao qual considero que a negativação é devida. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 
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em apreço, a cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, 

razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Requer o reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

narrando na inicial que desconhecia a existência da divida, 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Sem honorários 

neste grau de jurisdição (Art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000498-60.2018.811.0004 Pólo ativo: MAYCON RODRIGUES 

MARTINS Pólo passivo ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que 

trata-se de cessão de crédito com o Banco do Brasil, porém não 

apresenta o contrato de origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 
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mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante MAYCON RODRIGUES MARTINS valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. 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, 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 Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MENDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000480-39.2018.811.0004 Pólo ativo: SAMUEL MENDES 

PEREIRA Pólo passivo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, visto que o débito é 

devido, apresentando faturas de cartão de crédito, e um áudio 

supostamente da parte autora, porém não apresenta o contrato de origem 

da divida, como contrato assinado. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 
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mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante SAMUEL 

MENDES PEREIRA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. 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, 

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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SIMEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001583-18.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA HELENA SIMEAO 

Pólo Passivo: CLARO S/A 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 INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 
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contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 
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os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). À vista de tais fatos, 

não resta outra alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido formulado na petição inicial. Nos 

termos do enunciado 139 do FONAJE determino envio da informação ao 

Parquet, caso já não tenha sido informado em outro processo com a 

mesma transcrição fática ou semelhante. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente sentença 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA ANGELA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000203-23.2018.811.0004 Pólo Ativo: NAYARA ANGELA 

MEDEIROS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do 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 DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

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 acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 

(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. 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 
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9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINHEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001694-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO PINHEIRO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 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. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SILVA PEREIRA (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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000526-28.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARIA CRISTINA SILVA 

PEREIRA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do 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 DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção pela 

parte reclamada, pois jamais contratou qualquer serviço com a mesma. Na 

contestação a Reclamada, impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não apresenta nenhum 

documento apto a comprovar a origem do débito. Destarte, conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

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 acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, que não estão 

sendo discutidas em nenhum processo, de modo que reputa-se legitima. O 

entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido da ausência de danos 

morais em caso de legitima negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no 

entanto considerando as negativações posteriores que também são 

legitimas não está sendo reconhecida a existência dos danos morais, pois 

caracteriza a figura do devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. 

INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para 

que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se 

faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há 

como cobrar de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não 

tento havido recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto 

ao valor da indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. 
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(TJ-MG - AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Ressalto ainda que caso a anotação anterior seja legitima caberia a parte 

autora ter ingressado com apenas um processo, para discussão da 

mesma. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO 

INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos débitos em discussão neste 

processo. Sugiro improcedência dos pedidos de danos morais. 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 Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011809-65.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVAILTON GOMES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L ALVES LIMA - ME (REQUERIDO)

GRANDE MOTOS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA (REQUERIDO)

AMERICAN MOTOS LTDA (REQUERIDO)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento e posterior 

levantamento dos valores devidos. Intimada a parte exequente para se 

manifestar acerca de valores remanescentes a serem recebido, o mesmo 

manteve-se inerte razão pela qual, nos termos do art. 924, I, bem como 

atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil, 

mediante o liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declarando EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 2- Publique-se. 3- Registre-se. 4- Intime-se. 5- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

DEON NUNES DA PURIFICACAO (REQUERENTE)

OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONAN FERNANDES CICERO DE SA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Compulsando os autos, denota-se que restou prejudicada a tentativa de 

citação do requerido vez que, conforme certificado pelo meirinho, o 

mesmo não reside no endereço fornecido pela parte autora. Intimado a 

manifestar-se, o mesmo manteve-se inerte, deixando de praticar os atos 

que lhe competia, eis porque, resta caracterizado o abandono do feito, o 

que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito. 3- Diante do 

manifesto desinteresse da parte autora pelo regular andamento do feito e 

considerando que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa 

da parte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, do códex processual civil c/c o art. 51, caput, da Lei 

9.099/95. 5- Sem custas de acordo com os art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 6- 

Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. 7- Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011575-88.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO DA CONCEICAO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO DE LIMA (EXECUTADO)

LUCIANO FARIA DO CARMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo se manteve inerte, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 4- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, julgo com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da 

Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 6- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias 

e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, registre-se, intime-se. 10- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011111-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILDERI GOMES DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANY BATISTA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo manteve-se inerte, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 4- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, julgo com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da 

Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 6- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias 
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e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, registre-se, intime-se. 10- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010335-25.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERREIRA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de execução de título extrajudicial onde, após a constrição de 

veículos automotores via Renajud houve o pagamento da dívida, razão 

pela qual o executado requer a liberação dos veículos penhorados e 

posterior extinção do feito. 2- Em petitório contido nos autos, o executada 

faz juntada de comprovante de depósito eletronico, relativos à quantia total 

do débito, e portanto, uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, a teor do que 

preconiza o artigo 924, II do Diploma Processual Civil, assim sendo, julgo 

extinta a dívida exeqüenda, tendo em vista o seu cumprimento, 

DECLARANDO EXTINTO o processo em apreço, o que faço com esteio no 

art. 925 do CPC. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 4- Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003344-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. D. D. A. (RÉU)

N. R. P. D. A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLINDO MURILO MUNIZ OAB - MS12145 (ADVOGADO)

BERNARDO ANTONIO RODRIGUES DIAS OAB - BA52705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003344-15.2016.8.11.0006 AUTOR: RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO 

AMARAL RÉU: NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA, CLEMENTE ORLANDO 

DABLE DO AMARAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Investigação de 

Paternidade Post Mortem c/c Retificação de Registro Civil e Petição de 

Herança proposta por Raquel Gomes de Arruda do Amaral em desfavor 

de Nilza Rapp Pinto de Arruda e Clemente Orlando Dable do Amaral, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Devidamente citada, a 

requerida Nilza Rapp Pinto de Arruda apresentou resposta alegando 

preliminarmente falta de interesse de agir e impugnação à assistência 

judiciária gratuita concedida à requerente. De outro lado, apesar de 

devidamente citado (ID 6718273) o requerido Clemente Orlando Dable do 

Amaral deixou transcorrer “in albis” o prazo de resposta, razão pela qual 

decreto sua revelia. Impugnada a resposta à inicial, a parte autora rebateu 

os fatos e pugnou pela procedência da ação. Determinada a intimação das 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte 

autora manifestou não ter provas a produzir além das já acostadas aos 

autos e a requerida Nilza Rapp Pinto de Arruda requereu a produção de 

prova pericial consistente na realização do exame de DNA. O pedido de 

produção de prova pericial foi deferido e, tendo em vista que o laboratório 

conveniado não detém tecnologia para proceder ao exame de DNA 

apenas com irmãos do falecido, conforme certificado no ID 12516339, foi 

concedido o prazo de 05 (cinco) dias para que a requerida indicasse 

laboratório para a realização do exame de DNA (ID 12269560), entretanto, 

consoante certificado no ID 12931403, decorreu o prazo sem qualquer 

manifestação da requerida. É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando aos 

autos, verifica-se que não prospera a impugnação à concessão da 

gratuidade da justiça ante a alegação de que requerente, por cursar 

odontologia em universidade particular, teria condições de arcar com o 

pagamento das custas. Segundo restou demonstrado nos autos, a 

requerente é estudante universitária em tempo integral e não exerce 

qualquer atividade remunerada que possa prover o próprio sustento. 

Ademais, sua genitora não integra a presente demanda, sendo certo que o 

benefício foi concedido tão somente à autora. Outrossim, a requerida não 

acostou aos autos qualquer prova que pudesse comprovar que a 

requerente possui condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais mas tão somente alegações, razão pela qual rejeito 

a impugnação à gratuidade da justiça concedida a parte autora. Nesse 

sentido, transcrevo o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO 

À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE 

FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE 

IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao 

impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária 

gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de 

arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu 

sustento, o que não se verifica na hipótese. (Ap 89892/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)” 

Quanto à preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de interesse 

processual, rejeito-a tendo em vista que não verifico a ausência de causa 

de pedir ou de pedido na exordial, sendo o pedido determinado, qual seja 

investigação da paternidade post mortem cumulado com petição de 

herança e a parte autora detalhou os fatos exposto na inicial. Ademais, 

indefiro a produção de prova pericial requerida pela ré, uma vez que, 

apesar de devidamente intimada para indicar o laboratório para a 

realização do exame de material genético, bem como quais parentes do 

falecido se submeteriam à perícia, não o fez, desincumbindo-se de seu 

ônus, portando-se de maneira contraditória ao requerer perícia e não 

manifestar-se a respeito quando de sua intimação. Intimem-se. Em 

seguida, venham os autos conclusos para sentença. Cumpra-se. 

Cáceres, 20 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004308-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINO AMARAL RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE FARIA RONDON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004308-71.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GONCALINO AMARAL 

RONDON REQUERIDO: MARINETE FARIA RONDON Vistos etc. Tendo em 

vista lapso temporal decorrido, intime-se a parte autora, via advogado 

constituído, para que proceda a juntada de eventual laudo psiquiátrico 

conforme já determinado, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Em seguida, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003057-52.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003057-52.2016.8.11.0006 REQUERENTE: CLAUDINEIA MARIA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ADALTON SILVA DA CRUZ, DEFENSORIA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a parte requerida, 

via Defensoria Pública, para que se manifeste acerca do pedido de 

desistência formulado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 
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do art. 485, § 4° do CPC. Decorrido o prazo e devidamente certificado, à 

conclusão. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001010-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SABINA DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001010-08.2016.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA SABINA DA SILVA 

CORREA Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Maria Sabina 

da Silva Correa, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, no intento 

de obter autorização judicial para auferir levantamento de eventuais 

valores de PIS/PASEP e FGTS do seu falecido esposo Argemiro Irineu 

Correa. Compulsando os autos, verifico que a requerente pugna pela 

desistência da ação, conforme manifestação retro. Diante do exposto, 

homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora e por 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005051-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ALVES CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005051-81.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JONAS ALVES CARDOSO 

JUNIOR REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CÁCERES MT Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial para realização do 

evento “Miss Estudantil 2017” proposto por Jonas Alves Cardoso Junior, 

devidamente qualificado na exordial. Compulsando os autos, verifico que o 

requerente propôs a presente ação com a finalidade de obter autorização 

judicial para realização do evento denominado “Miss Estudantil 2017” que 

aconteceria em 09/09/2017 no SESI CLUBE de Cáceres. Contudo, a 

manifestação ministerial não viera aos autos em tempo hábil para análise 

do pedido. Desta forma a extinção do feito por perda do objeto, é medida 

que se impõe. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Após, procedidas às baixas e 

anotações necessárias, arquivem-se os autos. Às providências. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004049-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA PEDROSA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1004049-76.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RODRIGO PINTO DE ARRUDA 

REQUERIDO: AUREA PEDROSA FERREIRA Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdição proposta por Rodrigo Pinto de Arruda que objetiva a interdição 

de Aurea Pedrosa Ferreira. Determinada a emenda da inicial, a parte 

autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id n. 

9745360). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora concedido 

à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a 

emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento (CPC, 

art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a emenda da inicial (Id n. 

9745360), deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da 

inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição 

legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão 

vejamos: “Corretíssimo o despacho do Juiz que determina ao autor 

emendar a inicial e assim viabilizar o exame da causa, muito mais quando 

restou explicitado o defeito tido e havido por comprometedor. O 

desatendimento ao comando judicial enseja a extinção do processo.” (Ac. 

un. da 1a. T. do TJDF na Ap. 38.469, rel. Des. Eduardo de Moraes – grifo 

nossos). Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial 

que lhe competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que 

inviável se mostra a mantença do curso processual por impossibilidade 

total de seu prosseguimento. Diante do exposto, INDEFIRO a inicial com 

fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via de consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. Sem 

custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001482-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001482-72.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDO BARBOSA SILVA 

REQUERIDO: GIOVANA PEIXOTO BARBOSA Vistos etc. Analisando os 

autos, verifico que a requerida apesar de devidamente citada, deixou de 

apresentar contestação, deixando transcorrer o prazo “in albis”, razão 

pela qual decreto a revelia desta nos termos do art. 344 do Código de 

Processo Civil. Homologo a desistência da produção de prova 

testemunhal. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar 

justificativa para ausência do autor. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, venham os autos concluos para sentença. Saem os 

presentes devidamente intimados. Às providências necessárias. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005452-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO ALVES RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANA JESUS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1005452-80.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ALMIRO ALVES RIBAS 

REQUERIDO: FLAVIANA JESUS DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

ação de interdição proposta por Almiro Alves Ribas que objetiva a 

interdição de Flaviana Jesus dos Santos. Determinada a emenda da inicial, 

a parte autora nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (Id 

n. 11085597). É a síntese. DECIDO. Verifica-se dos autos que fora 

concedido à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que 

promovesse a emenda dos defeitos contidos na inicial, sob pena de 

indeferimento (CPC, art. 321). Entretanto, a mesma não providenciou a 

emenda da inicial (Id n. 11085597), deixando de corrigir os defeitos que 

impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser 

indeferida, por imposição legal. Diante do exposto, INDEFIRO a inicial com 

fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, via de consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. Sem 

custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 174720 Nr: 9758-17.2014.811.0006

 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: ESDSA, TADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 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 probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente 

caso venha a ser procedente a decisão de mérito.Nesta senda, está 

devidamente comprovado nos autos que a curadora anteriormente 

nomeada faleceu, sendo que tal função vem sendo exercida pela 

requerente, de modo que presente o requisito da verossimilhança da 

alegação. Já o pressuposto do “fumus boni iuris” é auferido a partir do 

momento em que se verifica que a Sra. Thamara Amanda da Silva Abreu é 

incapaz de reger por si só os atos relativos à sua vida civil, necessitando, 

pois, de alguém que possa representá-la. Vê-se, ainda, que há 

predisposição por parte da irmã da interditada em representá-la. Diante 

disto, na forma do art. 298 c/c 300, §2º do CPC, antecipo os efeitos da 

tutela pretendida, para nomear a Sra. Thiara Bruna da Silva Abreu, 

devidamente qualificado, como curadora provisória da interditada Thamara 

Amanda da Silva Abreu, ressalvando que a referida medida pode ser 

revogada a qualquer momento. Intime-se a equipe técnica do juízo para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, realizar estudo psicossocial na residência da 

requerente.Com a juntada do relatório psicossocial, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público.Lavre-se o respectivo termo. Ciência ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 31944 Nr: 1814-13.2004.811.0006

 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 GILZA LEITE FONTES, IRANI CECILIA FONTES 

CALONE, LUÍZ CARLOS CALONE, LUANA TIRELLI FONTES, NAYDE 

MARIA LEITE FONTES, EROS TIRELLI FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES, 

ESPÓLIO DE HAYDEE LEITE FONTES, ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, 

CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, DARLISE HASPER MUNIZ 

TUBINO SILVA - OAB:OAB/MT 5673, EDER FAUSTINO BARBOSA - 

OAB:OAB-MT 11.566-A, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - 

OAB:20116/O, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B, RENATO 

GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que já decorreu o prazo ora requerido, intime-se a 

inventariante, via advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, dê prosseguimento no feito, conforme determinado anteriormente 

(fls. 1216), devendo acostar aos autos as certidões negativas de débitos 

fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal e Municipal, 

comprovante de recolhimento do ITCD 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 sem manifestação e devidamente certificado, à 

conclusão para análise do pedido formulado às fls. 1259/1260.

Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002858-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL CARDOSO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENCA PAULA CARDOSO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002858-59.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EVANIL CARDOSO DA COSTA 

REQUERIDO: LAURENCA PAULA CARDOSO DA COSTA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c Liminar proposta por Evanil Cardoso da 

Costa que objetiva a interdição de Laurença Paula Cardoso da Costa. 

Narra a Requerente, em síntese, ser filha da interditanda Laurença Paula 

Cardoso da Costa, a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 

10 C71.6. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Laurença Paula 

Cardoso da Costa impossibilita-a de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. 

Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos 

e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar 

curadora especial desta para prestar-lhe a assistência privada. Deste 

modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Laurença Paula 

Cardoso da Costa, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, 

sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta documentos 

pertinentes. É o necessário. 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. 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, 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 probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade da interditanda mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória da Requerida e 

nomeio como sua curadora provisória a Sra. Evanil Cardoso da Costa, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 15 

de agosto de 2018 às 17h00min, data em que será realizada a entrevista 

da interditanda, devendo a mesma ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002878-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002878-50.2018.8.11.0006 REQUERENTE: CLEIDINEIA BATISTA DA 
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SILVA REQUERIDO: FRANCISCO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Interdição c/c Liminar proposta por Cleidineia Batista da Silva que 

objetiva a interdição de Francisco da Silva. Narra a Requerente, em 

síntese, ser filha do interditando Francisco da Silva, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID G621, K 103 e G682.2. Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. Francisco 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 desta para prestar-lhe a 

assistência privada. Deste modo, requer liminarmente, a interdição 

provisória de Francisco da Silva, nomeando a Requerente para o múnus 

de Curadora, sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta 

documentos pertinentes. É o necessário. 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. 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, 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 probabilidade do direito e o perigo de dano à parte requerente caso 

venha a ser procedente a decisão de mérito. Nesta senda, ante a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, 

vez que verifica-se a enfermidade do interditando mediante os atestados 

médicos firmados por profissionais competentes acostado nos autos, bem 

como a urgência da medida, declaro a interdição provisória do Requerido e 

nomeio como sua curadora provisória a Sra. Cleidineia Batista da Silva, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à interditanda, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 15 

de agosto de 2018 às 16h00min, data em que será realizada a entrevista 

do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002859-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DO CARMO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002859-44.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JUCINEIDE DO CARMO DA 

SILVA RODRIGUES REQUERIDO: DIOGO DA SILVA RODRIGUES Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c Liminar proposta por Jucineide do 

Carmo da Silva Rodrigues que objetiva a interdição de Diogo da Silva 

Rodrigues. Narra a Requerente, em síntese, ser irmã do interditando Diogo 

da Silva Rodrigues, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 

10 B24. Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Diogo da Silva 

Rodrigues 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 

desta para prestar-lhe a assistência privada. Deste modo, requer 

liminarmente, a interdição provisória de Diogo da Silva Rodrigues, 

nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. É o 

necessário. 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. 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, 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 probabilidade do direito e 

o perigo de dano à parte requerente caso venha a ser procedente a 

decisão de mérito. Nesta senda, ante a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, vez que verifica-se a 

enfermidade do interditando mediante os atestados médicos firmados por 

profissionais competentes acostado nos autos, bem como a urgência da 

medida, declaro a interdição provisória do Requerido e nomeio como sua 

curadora provisória a Sra. Jucineide do Carmo da Silva Rodrigues, 

qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao interditando, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 15 

de agosto de 2018 às 16h30min, data em que será realizada a entrevista 

do interditando, devendo o mesmo ser citado na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002680-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES OAB - MT18798/O-O 

(ADVOGADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT0018244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO CUIABANO (REQUERIDO)

 

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: 1001391-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC, impulsiono os 

autos, a fim de Intimar a parte requerente , por meio de seus advogado, 

legalmente constituído, para manifestar-se acerca do id: 13857323, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001648-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203, § 4º do CPC , impulsiono os autos 

a fim de intimar a Requerente, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se informando a 

localização do bem móvel a ser penhorado, bem como indicar o fiel 

depositário do bem. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003193-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCACERES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

HAROLDO MONTEIRO LEITE (RÉU)

CLEONICE BUCK LEITE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO 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, no prazo de 

15 (quinze) dias. 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. Eliana 

de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68885 Nr: 6325-49.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CORREA, CACILDA BATISTA 

CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANI RICARDO BATISTA 

MATEUS - OAB:194378/SP, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8350, 

PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA 

DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350

 Certifico para os devidos e legais efeitos que foi realizado o cálculo nos 

autos, conforme determinado. Isso posto, nos termos do art. 152,VI do 

CPC, INTIMO as partes, requerente e requerida, por meio dos seus 

advogados, para manifestação, no prazo de 15 (dias), valendo o silêncio 

como concordância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 176555 Nr: 186-03.2015.811.0006

 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: AUTO POSTO SARITA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141703 Nr: 11446-19.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO RURAL S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A, BANCO SEMEAR S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA LUIZA DE MATOS 

PALMIERE - OAB:12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249 RJ, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG 76.696, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - 

OAB:96864/MG, ILMO GNOATTO - OAB:MT/4.941, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123-PR, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56.526/MG, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, RICARDO LOPES GODOY - 

OAB:MG/56.526, SÉRGIO SANTOS SETTE CÂMARA - OAB:51452/MG, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para que especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 144787 Nr: 2770-48.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DESIDÉRIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SOBRAL FERNANDES, 

BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca 

da petição de fls. 494/496.

2 – Em caso de manifestação, INTIME-SE a Seguradora demandada para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 15 dias.

3 – Após, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 192298 Nr: 9726-75.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA-ME, JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA, 

ERIK ROSARIO MORAES DE ARRUDA, ELLEN GRAZIELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 DECISÃO

1 – Em análise à manifestação de fls. 74/75, verifica-se que a parte autora 

visa à reconsideração da sentença de fls.71/72, uma vez que não teria 

sido concedida a justiça gratuita à parte embargante. Ainda, na ocasião, 

postula pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Diante do fato de que se trata de instrumento inidôneo para a reforma da 

sentença prolatada, INDEFERE-SE o pedido de reconsideração, devendo 

ser manejado para tal fim a via recursal adequada, razão pela qual este 
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Juízo mantém o quanto determinado na sentença de 71/72.

 Vale ressaltar que, não obstante as diversas determinações de emenda à 

inicial, não fora formulado pedido de justiça gratuita pela parte embargante 

antes da sentença de fls. 71/72, o que somente se vê na manifestação de 

fls. 74/75.

 Nesse ponto, o fato de a parte embargante ser assistida por curador 

especial não acarreta presunção de hipossuficiência econômica, o qual 

não restou retratado nos autos. Aliás, pelo que se colhe da cédula de 

crédito comercial que ampara a ação de execução em apenso, os 

executados foram qualificados como empresários e pecuarista, além de 

oferecerem em garantia inúmeros bens móveis utilizados para o 

funcionamento da atividade empresária, que não representam valor ínfimo.

Bem por isso, não se vislumbrando a hipossuficiência necessária para a 

concessão do benefício pretendido, este Juízo INDEFERE o pedido de 

justiça gratuita formulado na manifestação de fls. 74/75.

2 – INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138774 Nr: 8299-82.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA-ME, JOSÉ FELIX DE 

OLIVEIRA, ERIK ROSARIO MORAES DE ARRUDA, ELLEN GRAZIELA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 DESPACHO

1 - A parte exequente postula a constrição de valores através do sistema 

BACENJUD. Ocorre que credor deixou de trazer com a petição planilha 

atualizada do débito exequendo, sendo certo que o único valor para 

inserção no sistema fora indicado nos autos quando da distribuição da 

inicial, em 2011.

Infelizmente, mostra-se corriqueiro pedidos deste jaez, em que os 

exequentes pedem ao Juízo a efetivação de constrição de valores, porém, 

não apresentam elementos essenciais para tal mister.

Evidentemente que tal atribuição não pode ficar a cargo do Poder 

Judiciário, qual seja a de vasculhar as páginas dos autos, muitas vezes 

estão distribuídas em mais de um volume, em busca de dados simples e 

que são de maior interesse e de responsabilidade do credor.

Ademais, o cálculo e sua atualização são ônus processual da parte que 

os postula.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, colacione a planilha atualizada do débito, sob pena de 

arquivamento.

Em seguida, sendo a dívida atualizada, remetam-se os autos CONCLUSOS 

para análise do pedido de penhora de fls. 103/103-verso.

2 - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180737 Nr: 2685-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE SORVETES JACARÉ LTDA, 

CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA, ROSALVO JORGE CUNHA 

CARNEIRO, BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando que o exequente não comprovou ter esgotado os meios 

extrajudiciais de localizar o endereço dos executados, INDEFERE-SE o 

pedido de fl. 90.

 Sobreleva registrar que o entendimento deste Juízo em relação a tais 

pleitos é no sentido de deferir a busca de endereços, apenas quando 

houver demonstração pela parte interessada de que foram realizadas 

todas as buscas possíveis quando a informação não foi alcançada.

 Deve, inclusive, a parte demonstrar suas diligências em busca das 

informações – que são de seu único e exclusivo interesse – como, por 

exemplo, buscas em cartórios extrajudiciais, cadastros de lojistas, 

sistemas informatizados, entre outras formas.

 2 – INTIME-SE o exequente para diligenciar na busca do endereço dos 

executados a fim de proceder a sua citação, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

3 – Com a indicação do endereço, EXPEÇA-SE o necessário para 

cumprimento.

4 – Do contrário, CONCLUSOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183025 Nr: 4076-47.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código n. 183025

DECISÃO

1 - Considerando a declinação do encargo de perita (fl. 156), este Juízo 

NOMEIA-SE como perito, em substituição, o médico Dr. Odenil Miranda de 

França, médico generalista, inscrito no CRM/MT n. 6846, Telefone: (65) 

8100-7713, email: denilmiranda@hotmail.com, com endereço na Av. 

Senador Metelo nº 1630, Bairro Goiabeiras, Torre 1, Apartamento 206, 

Residencial Gardem Goiabeiras, Cuiabá, CEP 78.032-175, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do Código de Processo Civil ).

2 - INTIME-SE o aludido perito para manifestar, no prazo de 10 dias, se 

aceita a realização da perícia pelo valor que já se encontra depositado nos 

autos (R$ 1.000,00 – fl. 148), hipótese em que deverá informar a data em 

que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as 

partes.

 3 – Após, INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC ).

 As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

As partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do 

perito no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 4 – Por outro lado, em caso de recusa ao múnus pelo valor depositado à 

fl. 148, deverá o Sr. Perito indicar o valor dos honorários periciais 

requeridos no prazo de 10 dias.

 5 – Após, INTIME-SE a parte demandada para manifestar acerca do valor, 

sendo que, caso concorde, deverá depositar a complementação dos 

honorários no prazo de 10 dias, prosseguindo-se, doravante, com o 

determinado no item 3 desta decisão.

6 - Por fim, havendo manifestação em sentido diverso, CONCLUSOS para 

demais deliberações.

7 - CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Cáceres/MT, 21 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87440 Nr: 2960-16.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAU LEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-11.340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 DESPACHO
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1 – Considerando a apresentação de procuração com poderes especiais 

para receber e dar quitação (fl. 155), EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento da quantia depositada em favor da parte exequente, como 

determinado às fls. 151/151-verso, observando-se, após, o que determina 

o 450, § 3º, da CNGC.

2 – Cumpridas as diligências anteriores, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175539 Nr: 10329-85.2014.811.0006

 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: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539/MT, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15.961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B, ISABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS 

- OAB:9700-OAB/MT

 Código n. 175539

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte executada 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca das petições de fls. 149/150 

e de fls. 158/159-verso, pugnando o que entender de direito.

2 – No mais, PROMOVA-SE a retificação da autuação e distribuição a fim 

de que o feito passe a constar como “cumprimento de sentença”, 

figurando como exequente Selden Silva e como executada Unimed 

Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico do Estado de Mato Grosso.

3 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 53115 Nr: 1997-13.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA 

ROCHA, MARCIO JAIR BANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Em que pese o pleito de busca de endereço dos réus pelos sistemas 

conveniados ao Poder Judiciário, verifica-se que tal diligência já fora 

realizada pelo Juízo às fls. 76/80, sendo certo que a parte exequente 

pugnou apenas pela expedição de uma carta precatória (fl. 123), que, 

posteriormente, fora devolvida, diante da ausência de pagamento das 

diligências do oficial de justiça (fl. 137).

Nesse passo, uma vez que sequer houve a tentativa de localização dos 

executados nos endereços já localizados pelo Juízo, INDEFERE-SE o 

pedido de fl. 144.

2 – No mais, considerando a informação da parte exequente, de que não 

teria interesse na distribuição da carta precatória, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, informar novo endereço dos executados 

para a sua citação, ou pugnar o que entender de direito para o andamento 

da execução, sob pena de arquivamento.

3 – Caso haja pedido para citação nos endereços localizados às fls. 

77/80, EXPEÇA-SE o necessário para o cumprimento.

4 – Por outro lado, caso haja pedido diverso ou decurso “in albis” do prazo 

assinalado, CONCLUSOS.

5 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6566 Nr: 1181-80.1996.811.0006

 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): LUIZ GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220

 Código n. 6566

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da petição de fls. 210/211, 

em que a parte executada informa a quitação da dívida, pugnando o que 

entender de direito para o andamento do feito, sob pena de arquivamento.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 18 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 165006 Nr: 4255-15.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206 SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7.800/MT

 DESPACHO

1 – Diante da informação acerca da impossibilidade de vinculação do valor 

depositado, uma vez que não fora realizado via depósito judicial (fls. 

73/76), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito, sendo certo, uma vez que o depósito fora destinado à 

conta do Fórum de Cáceres (fl. 45), eventual pedido de restituição deverá 

observar o procedimento previsto na Instrução Normativa n. 02/2011, do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2 – Caso a parte nada requeira, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixa de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 94447 Nr: 9517-19.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA ERIKA SOARES NEVES, ALOISIO NEVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA PART. DE 1º GRAU DO INST. SANTA 

MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada por BRUNA 

ERIKA SOARES NEVES em desfavor de ESCOLA PARTICULAR DE 1º 

GRAU DO INSTITUTO SANTA MARIA, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte executada pugnou pelo 

pagamento parcelado da dívida, com o que concordou a parte autora e 

fora deferido pelo Juízo (fls. 208/209).

Os alvarás das quantias depositadas são vistos às fls. 212/213 e 223.

À fl. 225, a parte exequente informou a inadimplência da parte ré com 

relação ao pagamento da última parcela, cujo pagamento fora apresentado 

posteriormente à fl. 231.
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A parte exequente requereu o pagamento do saldo remanescente 

executado, referente à atualização do valor da última parcela (fls. 

232/236).

Intimada para promover o pagamento, a parte executada quedou-se inerte 

(fl. 241).

Às fls. 245/246 consta pedido de penhora via Bacenjud, o que fora 

deferido pelo Juízo (fls. 248/249).

O bloqueio restou frutífero (fl. 251).

A parte executada informou que concorda com o bloqueio e com o 

levantamento da quantia pela parte exequente (fl. 257).

A parte exequente, por sua vez, pugnou pela expedição de alvará para 

levantamento do valor e o arquivamento do feito (fl. 258).

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia bloqueada 

em favor da parte exequente, como requerido à fl. 258.

 Após, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente ou por qualquer meio 

de comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação, na forma do 

art. 450, § 3º, da CNGC.

Cumpridas as diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 11267 Nr: 1232-52.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL MARQUES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLETON SILVA, ROSELANE CARRELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 Código n. [...] DEFERE-SE o pleito da parte exequente, expedindo-se o 

necessário para a adjudicação do bem em favor da parte exequente, na 

forma do art. 877 do CPC.4 – Após, uma vez que a dívida representa 

quantia superior ao do bem penhorado nos autos, INTIME-SE, 

derradeiramente, a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o cálculo do débito exequendo remanescente, nos moldes determinados 

na sentença proferida nos autos dos embargos à execução (fls. 101/116), 

sob pena de arquivamento.Afinal, na aludida sentença, constou 

expressamente a determinação para “limitar o valor dos semoventes aos 

limites de mercado, de forma que, à falta de índice, o valor seja apurado 

através de avaliação indireta, pela média de três cotações ou mais nesta 

cidade, na data do pagamento”, dentre outros. Ainda, intimada deveras 

vezes para atualizar a dívida, a parte exequente se valeu de outros 

parâmetros para promover a atualização do débito.Não custa ressaltar 

que a sentença faz coisa julgada entre as partes, na forma do art. 506 do 

CPC, de modo que, ultrapassada a fase de recurso, em que, inclusive, 

fora confirmada a sentença de primeiro grau, não é lícito à parte 

exequente alterar o parâmetro de atualização do débito, por mera 

liberalidade.Isso porque, embora intimada em diversas oportunidades, 

ainda não se viu a avaliação dos semoventes de forma indireta, pela média 

de três cotações ou mais nesta cidade, na data do pagamento, como 

fixado na sentença, razão pela qual deverá a parte exequente cumprir o 

ônus que lhe compete, com a ressalva de que eventual inércia ou mesmo 

tentativa de atualização da dívida de modo diverso importará no 

arquivamento do feito.5 – Decorrido o prazo acima assinalado, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS.6 – INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 19 de junho de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 9475 Nr: 79-81.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE BERTOLIM, MARIA PIMENTA 

BORTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO Z. MENDONÇA 

- OAB:6.576, NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783/O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GIANPIETRO 

MORALES - OAB:127878

 Código n. 9475

DESPACHO

1 – Em que pese o pleito para oficiar novamente à OI S/A a fim de que 

informe o endereço completo da parte executada, em análise conjunta das 

respostas apresentadas pelas empresas OI S/A e Claro S/A, é possível 

extrair o endereço completo do executado (fls. 261/261-verso e 265), a 

saber: (a) Avenida Mato Grosso, n. 716, Centro, São José dos Quatro 

Marcos/MT, CEP 78285-000; (b) Rua Espírito Santo, n. 1.099, Bairro Jardim 

Santa Maria, São José dos Quatro Marcos/MT, CEP 78285-000 e (c) Rua 

João de Barro, Quadra 46, n. 03, Bairro Jardim Santa Amália, Cuiabá/MT, 

CEP 78035-545.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada nos endereços acima 

declinados para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens passíveis de 

constrição patrimonial visando à satisfação integral do débito.

 2 – Em seguida, com ou sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação e requerimentos úteis ao deslinde do feito executivo no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 19 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196055 Nr: 1087-34.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fl. 245, PROCEDA-SE a retificação da capa 

dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente João 

Francisco Ribeiro e como parte executada Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31429 Nr: 1360-33.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BEBIDAS LTDA, CRISTIANO DE CARVALHO, MARLANE DE ALCÂNTARA 
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MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de fl. 208 e JULGA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

despesas e custas processuais.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.Cáceres/MT, 

21 de junho de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168348 Nr: 4953-21.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER SANTOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206 SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Considerando a apresentação de novo endereço, EXPEÇA-SE 

mandado, visando o cumprimento da decisão de fls. 29/30 no endereço 

informado à fl. 70.

2 - Restando infrutífera a diligência, INTIME-SE a parte autora para 

promover as diligências que lhe compete, visando o cumprimento da busca 

e apreensão ou pugnar o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

3 - CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175811 Nr: 10509-04.2014.811.0006

 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: JOZIANE DA SILVA GONÇALVES, D.S.G., JOZIANE DA 

SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA-HOSPITAL SÃO LUIZ, LUCIMAR DE LARA AIRES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BORGES DE CAMARGO 

- OAB:OAB/SP231.498, MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO - 

OAB:95711, MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES - 

OAB:79098, NUANE CAROLINE RODRIGUES - OAB:19106/0MT

 Código: 175811

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO 

CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL SÃO LUIZ atacando 

a decisão de fls. 1.071/1.072, sob o argumento de que referido decisum 

restou omisso no que toca à análise do pedido de produção de prova 

testemunhal e documental.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Sem delongas, é cediço que a omissão se configura com a falta de 

manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de 

direito) ventilado nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se 

manifestar, mas não o faz.

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso de 

embargos de declaração.

Afinal, a parte embargante pugnou expressamente pela produção das 

provas oral, pericial médica e documental, ao passo em que a decisão 

embargada apenas tratou da prova pericial. Logo, tal omissão deverá ser 

prontamente suprida.

1 - Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos à fl. 1.078 para o fim de sanar a omissão apontada 

pela parte embargante, com supedâneo no art. 1.022, inciso III do Código 

de Processo Civil.

 Por consequência, no que toca ao pedido de produção de provas 

formulado pela parte embargante, a viabilidade/necessidade da produção 

de prova documental suplementar ao que já consta dos autos e a 

produção de prova testemunhal será apreciada após o encerramento da 

prova pericial deferida no feito.

 2 – PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 1.071/1.072.

3 – INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 20 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169300 Nr: 5659-04.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COSTA BARROS, LUZIA SOARES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE 

LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, 

MANOEL ALVARES CAMPOS, CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora, por meio de seu 

advogado para manifestar bem como providenciar a documentação 

requerida pelo Registro de Imóveis no ofício juntado aos autos, fls. 

187/190, no prazo de 15 (quinze) dias, informando no processo, seu 

cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138124 Nr: 7574-93.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA EVANGELISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES-SICREDI 

GRANDE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 Autos n. 7574-93.2011.811.0006 (Código: 138124)

SENTENÇA

Trata-se de ação ajuizada por IRACEMA EVANGELISTA DA COSTA em 

desfavor de FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA (FLP) e 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES – SICREDI 

GRANDE CÁCERES, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte executada Forever Living 

comprovou o pagamento do débito indicado pelo exequente (fls. 322/327).

A parte exequente, por sua vez, informou à fl. 329 sua concordância com 

o valor depositado e apresentou os dados bancários para expedição de 

alvará.

Pois bem.

Verifica-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Em relação à verba honorária devida pela exequente à executada 

Cooperativa de Crédito – SICREDI (item “i” da sentença à fl. 212) esta 

permanece suspensa diante da gratuidade deferida à exequente.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia bloqueada 

em favor da parte exequente, como requerido à fl. 329, tendo em vista os 

poderes outorgados à fl. 17.

Após, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação, na forma do art. 

450, § 3º, da CNGC.

Cumpridas as diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.
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INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73806 Nr: 536-35.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAÚJO - 

OAB:3654-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LESSMANN 

BUTTAZZI - OAB:SP/154.191, Jair Tavares da Silva - OAB:SP/46.688

 Autos n. 536-35.2008.811.0006 (Código: 73806)

SENTENÇA

Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ DA SILVA MOURA em desfavor de 

IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte executada comprovou o 

pagamento do débito indicado pelo exequente (fls. 289/292) e o banco 

confirmou o depósito à fl. 293.

A parte exequente informou à fl.294 sua concordância com o valor 

depositado.

Pois bem.

Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista o 

pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia bloqueada 

em favor da parte exequente, como requerido à fl. 294, tendo em vista os 

poderes outorgados à fl. 15.

Após, INTIME-SE a parte exequente pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação, na forma do art. 

450, § 3º, da CNGC.

Cumpridas as diligências acima, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de junho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101790 Nr: 6886-68.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMSM, SMDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MÁRIO MALDONADO - 

OAB:4721/B MT, MONISE FONTES BARRETO - OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para 

cumprimento de mandado de pehora, intimação e avaliação. Para tanto 

deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone 

SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA. 

Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 40202 Nr: 5357-24.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSCDVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL SOARES VIANA JUNIOR - 

OAB:6302/MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - 

OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Código n. 40202DECISÃO1 – De início, como já consignado na decisão de 

fl. 227, já houve tentativa de penhora via Bacenjud (fls. 179/188), tanto em 

relação à pessoa física, quanto à jurídica individual, conforme determinado 

em decisão de fls. 177/178. Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado 

pela parte exequente às fls. 229/231, porquanto não houve demonstração 

pela exequente de indícios de que haveria numerário disponível em conta 

bancária do devedor que justificasse outra diligência no sistema Bacenjud.

(...) INTIME-SE a parte executada por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Ressalte-se que a 

presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito.9 – 

Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 21 de junho de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003055-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA DE ARAUJO MIRANDA (RÉU)

SEBASTIAO DEL MOURO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo de Edital retro expedido, com a 

finalidade de citar a parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002663-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DIOVAN PINTO MACIEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CONCEICAO DA CUNHA MACIEL OAB - 483.349.871-53 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação a ser oportunamente expedido, visando citar a 

Representante do Espólio Requerido Sra. MARIA CONCEIÇÃO DA CUNHA 

MACIEL - ID 12987360. 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, 26 de junho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002874-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE TEREZA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA OAB - SP226934 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETI LUCAS MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002874-13.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LORRAINE TEREZA DE SOUZA REQUERIDO: DONIZETI 

LUCAS MENDES Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a 

cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 26 de Junho de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007941-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO 

DO MEIRINHO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa 

do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da certidão retro negativa do Oficial de Justiça (ID 13501793), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 26 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002844-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL WENDEL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002844-75.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MICHEL WENDEL DE SOUZA RÉU: AYMORE Vistos, etc. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. No tocante ao pedido de tutela de urgência, 

postergo a análise do pedido para o momento posterior à resposta, a fim 

de que novos subsídios sejam produzidos. Em todo o caso, inverto desde 

já o ônus da prova na forma do art. 6°, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 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 NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Cáceres/MT, 26 de 

junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002903-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. ANGELO LUIZ EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002903-63.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: CAIADO PNEUS LTDA EXECUTADO: L. ANGELO LUIZ EIRELI - 

ME Vistos etc. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, 

intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e 

das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de arquivamento. Acaso 

providencie o pagamento, desde já analiso a inicia nos seguintes termos: 

1. Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do débito, 

custas e honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora. 2. Fixo os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento 

integral da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte 

por cento) caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, 

§2º). 3. Do mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que 

deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de 

pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado. 4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°). 5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora. 6. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil. 7. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831). 8. Conste no 

mandado que o Executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 

15 dias, contados na forma do art. 231 do NCPC. 9. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC. 10. Ausentes os embargos, 

poderá o credor requerer, considerando a avaliação do bem penhorado, a 

adjudicação ou apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou 

estabelecimento e de outros bens (art. 825, I, II, III). 11. Intimem-se as 

partes representadas de todos os atos processuais. 12. Defiro os 

benefícios contidos no art. 212 do CPC. Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de 

junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002880-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ARI DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

SIRLEI SOARES PEREIRA DO SANTOS (REQUERENTE)

HELENA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

JONAS GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

MARIO LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

AMELIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

SELMO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

ADEMIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002880-20.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANTONIO ARI DOS SANTOS, MARIA LUIZA DOS SANTOS 

PEREIRA, SELMO GOMES PEREIRA, SIRLEI SOARES PEREIRA DO 

SANTOS, ADEMIR JOSE DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 

ADRIANO JOSE DOS SANTOS, AMELIA DE FATIMA DOS SANTOS 

PEREIRA, HELENA APARECIDA DOS SANTOS, MARIO LUIZ DOS SANTOS, 

JONAS GOMES PEREIRA REQUERIDO: MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTICA Vistos etc. Nos termos do da Resolução 005/2014-TP, delibero 

pela redistribuição do processo ao Juízo da Primeira Vara deste foro para 

processar e julgar o feito, mormente por versar sobre matéria afeta a 

sucessão. Cáceres/MT., 26 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002857-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONEI FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002857-74.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RONEI FERNANDES DA SILVA Nos termos do art. 2º, §4º do 

Provimento nº 22/2016-CGJ, providencie a parte Autora o pagamento do 

taxa distribuição e das custas de acordo com o valor da causa atribuído 

na emenda. Os documentos de ids. Num. 13818221 - pg 3 e 4 não 

demonstram a notificação do Requerido. Assim, deverá o Requerente 

comprovar que constituiu em mora o devedor, nos termos da súmula 72 do 

STJ e art. 3º do Decreto/Lei 911/69, tendo em vista que na notificação 

juntada aos autos conta que a mesma não foi entregue no destinatário. 

Anoto o prazo de 15 dias para cumprimento das providências, sob pena 

de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, novamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de junho de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002852-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002852-52.2018.8.11.0006. AUTOR: 

MARIA JORGINA RODRIGUES CORREA RÉU: ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A., VIA VAREJO S/A Vistos, etc... Defiro a gratuidade da 

justiça. Citem-se e intimem-se os(a) Requeridos(a) para comparecerem à 

audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. Nos termos do artigo 334 do NCPC, 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 NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Caceres, 26 de junho de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001982-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001982-07.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: APARECIDO 

MIRANDA Comunique ao Juízo Deprecante os atos aqui praticados. Após, 

arquive-se. Caceres, 26 de junho de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002160-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ASSIS PINTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

RONALDO DO NASCIMENTO MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002160-24.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: VIVIANE NASCIMENTO DE MIRANDA, JOSE DE ASSIS PINTO 

DE MIRANDA, MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA, RONALDO DO 

NASCIMENTO MIRANDA EXECUTADO: BRADESCO SEGUROS S/A Vistos 

etc. Em atenção ao disposto no Provimento 68/2018 do Conselho Nacional 

de Justiça, bem como as disposições inerentes à indisponibilidade 

eletrônica de recursos expressas na legislação processual, aguarde o 

cumprimento do mandado e respectivo decurso do prazo nele anotado. 

Não obstante, deverá o cartório garantir a publicação da decisão anterior, 

para que os prazos nela anotados fluam ao devedor, também por meio da 

intimação de seu Advogado. Após o decurso do prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 26 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000999-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADACIA BARBARA GOULART (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000999-76.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: ADACIA BARBARA GOULART Vistos etc. Após o 

decurso do prazo da citação por edital, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA 

para atuar no processo na condição de curadora especial. No tocante a 

manifestação retro, expeça-se o necessário para a averbação desta ação 

junto ao SERASA. Segue ainda em anexo pesquisa do Renajud, anotando 

que não consta veículo vinculado ao CPF da Devedora. Dê-se ciência para 

a parte Credora. Esgotadas as providências acima, intime-se o credor 

para manifestar e requerer o que entender pertinente ao processo, no 

prazo de 15 dias. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 26 de Junho de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002895-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA NANTES CAMARGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA 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 da missiva remetida a este Juízo, com 

a finalidade de efetuar a Busca e Apreensão do bem indicado pelo autor 

localizado no seguinte endereço: Av. Talhamares, n. 570, Bairro Santa 

Izabel, "Mercado Camargo" atual "Mercado Todo Dia", nesta cidade de 

Cáceres/MT. 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, 26 de junho de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007435-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HURTADO GARCIA (RÉU)

NIVALDO HURTADO (RÉU)

LÚCIA HURTADO GARCIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007435-17.2017.8.11.0006. AUTOR: 

VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: RAFAEL HURTADO 

GARCIA, NIVALDO HURTADO, LÚCIA HURTADO GARCIA Vistos etc. 

Renovo a faculdade processual conferida no despacho anterior, a fim de 

que o autor devidamente fundamente e justifique sua pretensão 

probatória. Fato é que a parte autora declara interesse na prova pericial, 

sem explicitar a natureza exata da perícia e a sua finalidade. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. No mesmo prazo, caso queira, a fim de aplicar o 

tratamento igualitário às partes, poderá a parte ré complementar/aditar seu 

requerimento, caso queira. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 26 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001709-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MENEZES VILELA OAB - GO27962 (ADVOGADO)

ARTHUR RODRIGUES GOMES OAB - GO39618 (ADVOGADO)

FATIMA APARECIDA ALVES MARTINS OAB - GO24592 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001709-62.2017.8.11.0006. AUTOR: 

ACOFERGO TUBOS E PERFILADOS S/A RÉU: INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERRO E ACO LTDA - ME Vistos etc. Intime o autor para que promova o 

regular andamento do feito, no prazo de 15 dias, notadamente para que 

torne explicito aos autos a fase atual e as providências que têm adotado 

para o cumprimento da missiva encaminhada para a citação. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 26 de Junho de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001439-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001439-72.2016.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: MARIA 

LUCIA DA SILVA SANTOS Vistos etc. Anote-se a fase de cumprimento de 

sentença. Determino a intimação do devedor, por carta com aviso de 

recebimento (Art. 513, §2°, II do NCPC), a fim de que este efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da 

Lei adjetiva em vigor. Caso não efetue o pagamento no prazo acima, 

incidirá sobre o montante devido multa (10%) e honorários (10%), na 

forma do art. 523, §1°/NCPC. Efetuado o pagamento parcial no prazo 

assinalado, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, 

§2°). Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, retorne 

concluso para a análise dos demais pedidos contidos na peça de 

ingresso. Cáceres/MT., 26 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002903-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. ANGELO LUIZ EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Citação - Ação de Execução 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, 

26 de junho de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001290-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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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:

JOSE TITO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001290-76.2016.8.11.0006. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: JOSE TITO 

PEREIRA Vistos etc. O credor nada manifestou em relação ao ponto 

suscitado no despacho anterior, qual seja, o de promover a averbação da 

execução junto ao SERASA (art. 782, §3°). Do mesmo modo, nada 

manifestou no tocante a determinação do Juízo no sentido de que fosse 

empreendida diligência no cartório de registro de imóveis. Diante disto, 

renovo a faculdade processual conferida anteriormente ao autor de modo 

que no prazo de 15 dias deverá o autor manifestar e requerer as medidas 

pertinentes à satisfação da execução, conforme já suscitado pelo Juízo. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT.,26 de Junho de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003080-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAYR MENDES DE LARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003080-61.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ADAYR MENDES DE 

LARA Vistos etc. Defiro o pedido de id. Num. 13517963. Expeça-se o 

necessário para averbar a dívida no Serasa. Em relação ao pedido de id. 

Num. 13667814, oportunizo a parte Devedora manifestar no prazo de 05 

dias. Após, retorne concluso para decisão. Cáceres/MT., 26 de Junho de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001470-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIN DUARTE RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001470-24.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

KELVIN DUARTE RIBEIRO Vistos etc. INDEFIRO o requerimento retro, 

porquanto o mesmo extrapola os poderes estabelecidos na procuração 

contida no id. 12457825, notadamente em sua página 4. Renovo o prazo 

de 15 dias para que o autor indique conta própria para levantamento ou 

que, caso insista na destinação do recurso ao Advogado, que então 

promova a devida outorga de poder para este fim. Decorrido o prazo, 

retorne concluso. Cáceres/MT., 26 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001168-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCILENE SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001168-63.2016.8.11.0006. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: GLAUCILENE SILVA FERREIRA Vistos etc. Diante da 

informação anterior, renovo o prazo de 15 dias para que o credor 

manifeste e requeira o que entender pertinente visando o regular 

andamento da execução. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 26 de Junho de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000133-68.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MAURO ARANTES FERREIRA RÉU: JORGE FERREIRA BARBOSA, PAULA 

FARIAS DA COSTA, JEFERSON FARIA DA COSTA, ARIETE DE TAL, 

SEBASTIÃO DE TAL, ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Avoco 

o feito. Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por 

espólio de ALVARO FERREIRA, em face de JORGE FERREIRA BARBOSA 

e outros. A parte Autora noticiou reiterada invasão do imóvel objeto dos 

autos pelos requeridos, pugnando pelo revigoramento do comando de 

reintegração, bem como fosse determinado que os Requeridos 

mantivessem distância mínima do imóvel em questão. Em decisão de id. 

13184585 este Juízo vislumbrou pertinência nos pedidos dos autores, 

tendo em vista o reiterado descumprimento de decisão judicial pelos 

Requeridos, e ante os fundamentos expostos na referida decisão 

determinou o revigoramento do mandado de reintegração e determinou que 

os Réus mantivessem distância mínima de 02 (dois) quilômetros da área 

com a seguinte parte dispositiva: “...Diante do exposto, DETERMINO que 

seja revigorado o Mandado de Reintegração de Posse expedido nos 

autos, para que seja realizado novo cumprimento de modo a restabelecer 

o exercício da posse do imóvel ao autor, bem como DETERMINO, ainda, 

que os Requeridos se abstenham de se aproximar do imóvel em questão, 

DEVENDO OS RÉUS E QUAISQUER MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO 

RESGUARDAR DISTÂNCIA MÍNIMA DE 02 QUILÔMETROS DA ÁREA 

OBJETO DOS AUTOS, EM TODO O SEU TERRITÓRIO. Autorizo, desde já 

EM SENDO NECESSÁRIO, a requisição de Força Policial, para auxiliar no 

cumprimento da presente decisão. Todavia, recomendo a máxima cautela 

no cumprimento do mandado, a fim de se evitar violência desnecessária. 

Os Srs. Oficiais de Justiça deverão realizar auto circunstanciado do local, 

intimando os presentes (“invasores”) acerca desta decisão, 

cientificando-os do dever de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais, cujo descumprimento implicará em multa diária que majoro 

para o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), sem prejuízo da 

apuração da responsabilidade civil e criminal em razão de seus atos. (...)”. 

Como se observa, a decisão proferida possui dois comandos distintos, os 

quais levarão a dois desdobramentos, quais sejam: a reintegração da 

posse do imóvel ao Autor e o cumprimento da determinação pelos 
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Requeridos de manterem distância mínima de 02(dois) quilômetros da área 

em questão. Pois bem, em que pese não restarem dúvidas quanto aos 

comandos proferidos na referida decisão, faz-se necessário aditamento 

para melhor compreensão. No que tange a ordem de reintegração de 

posse/revigoramento do mandado em relação à propriedade objeto da 

ação, o comando judicial deve ser cumprimento imediatamente. Já no que 

diz respeito a obrigação de fazer negativa – abster de permanecer até 

dois quilômetros da propriedade, a decisão anterior impõe a desocupação 

imediata do local. Considerando as instalações existentes no local - parte 

externa da propriedade, torna-se necessária a concessão de prazo para 

que estes desocupem a área. Neste rumo, tenho que este Juízo foi omisso 

quanto a estipulação de prazo para cumprimento do segundo comando 

estabelecido, de modo que o faço nesta oportunidade. Sendo assim, 

considerando que a desocupação da área externa deve se dar de forma 

cuidadosa, haja vista o suposto número de pessoas que se encontram no 

local, bem como suas instalações e pertences ali contidos, concedo o 

prazo de 10 dias para que os Requeridos desocupem o local onde estão 

instalados, bem como passem a mantem distância mínima de 02 (dois) 

quilômetros de todo território da área objeto dos autos, sob pena de 

desocupação forçada, além da incidência da multa arbitrada e sem 

prejuízo da apuração da responsabilidade civil e criminal em razão de seus 

atos. Reitero a autorização de requisição de Força Policial caso seja 

necessário para cumprimento da decisão, contudo, recomendo a máxima 

cautela no cumprimento do mandado, a fim de se evitar atos de violência. 

Intimem-se Cumpra-se nos termos da decisão proferida (id. 13184585). 

Como o mandado já foi expedido, serve uma cópia desta como 

complemento. Cáceres, 26 de junho de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 196764 Nr: 1530-82.2016.811.0006

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

pesquisa realizada via RENAJUD acostada às fls.78/79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58275 Nr: 4621-35.2006.811.0006

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ESTACIO PIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, Joseli Silva Giron Barbosa - OAB:102409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUROZAN CARDOSO DA 

SILVA - OAB:18.725-0

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca da devolução da carta precatória 

acostada às fls.461/469.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002895-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA NANTES CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002895-86.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: SONIA NANTES 

CAMARGO Vistos etc. A Lei nº 13.043, de 2014, trouxe algumas 

inovações no procedimento de busca e apreensão de veículos objeto de 

contrato de alienação fiduciária. Dentre as quais, permitiu o requerimento 

avulso a Juízo diverso daquele onde tramita a ação de busca e 

apreensão, desde que haja informações de que o veículo procurado 

esteja no foro. Eis a redação do art. 3°, §12 do Dec. 911/69: Art. 3°, § 12. 

A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca 

onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o 

bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando 

que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, 

quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e 

apreensão do veículo. É o caso dos autos, pois o requerente informa o 

curso de processo de busca e apreensão no Juízo da Comarca de Campo 

Grande-MS. No doc. de id,. Num. 13848846 há cópia do despacho 

proferido pelo Juízo daquele foro, determinando a Busca e Apreensão de 

veículo em cuja ação Sonia é a requerida. Não obstante, o autor ainda 

instruiu a inicial com cópia da peça vestibular da ação onde demanda a 

busca e apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: SIENA FLEX Ano: 2010 

/ 2010 Cor: VERMELHA Placa: NJQ5635 RENAVAM: 00209489570 

CHASSI: 9BD17202LA3561976. Com as informações acima, entendo ser 

plausível o requerimento avulso de busca e apreensão do veículo acima. 

Sendo assim, nos moldes do art. 3°, §12° do Dec. 911/69, DEFIRO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na exordial, cuja diligência 

deverá ser realizada no endereço apontado pelo requerente. Ao ser 

efetivada a apreensão do veículo, o mesmo deverá ser entregue nas 

mãos do depositário indicado na petição inicial (Benedito Roberto da Silva), 

mediante termo nos autos. Concomitante, deverá ser expedido ofício ao 

Juízo da Comarca de Campo Grande-MS, informando a apreensão do bem 

(art. 3°, §13° do Dec. 911/69). Ultimadas as providências acima, 

arquivem-se os autos. Caceres, 26 de junho de 2018. Ricardo Alexandre 

R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002807-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1002807-82.2017.8.11.0006. REQUERENTE: 

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte Autora foi intimada 

para promover o andamento ao processo e novamente deixou transcorrer 

o prazo in albis. Estando o feito paralisado há mais de trinta dias sem 

providência da parte Autora, a extinção é medida que se impõe. Isto posto, 

julgo extinto estes autos sem resolução do mérito. Sem custas. Intimem-se. 

Após o decurso do prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 26 de junho 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006387-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT (RÉU)

 

AO AUTOR PARA IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 26019 Nr: 1848-22.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos, etc.

Em tempo, observando a existência de veículo constritos nos autos (fl. 

78), e a manifestação do ente exequente à fl. 93 informando a quitação do 

débito, decido:

a) Proceder à liberação do veículo via Renajud;

b) Após, cumpra-se integralmente a sentença retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146300 Nr: 4497-42.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOVIÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - 

OAB:9700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 a)JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no art. 487, 

I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 94/2011 para 

condenar o Município de Cáceres -MT: I - pagar o adicional de 

insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do 

servidor, no período que perdurou as condições de trabalho nocivas à 

saúde, compreendido entre 05/05/2007 e 12/04/2012.b)Os valores 

pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação 

de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF;c)Sem custas;d)Diante da 

sucumbência recíproca, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valor da condenação, a serem arcados 60% pelo ente público e 40% pelo 

autor, esta última quantia suspensa por força da gratuidade de Justiça, 

forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I c/c art. 98 do CPC/15;e)Processo não sujeito 

ao reexame necessário, forte o art. 496, § 3º, III do CPC/15;f)Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 180183 Nr: 2362-52.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSA MONTEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que DECORREU O PRAZO para o executado comprovar nos 

autos o pagamento da RPV. Assim, amparada pelo artigo 152, inciso VI do 

CPC, impulsiono os autos INTIMANDO a exequente para informar se deseja 

ou não renunciar à mora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82266 Nr: 8720-77.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NATAL GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que estes autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado 

e até a presente data não houve devolução. Assim, nos termos do art. 

152, inciso VI do NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 

da CNGC/CGJ, pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Procurador Geral do Estado para que no prazo de 3 (três) dias os 

devolvam a esta Escrivania.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151224 Nr: 10053-25.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SILVANI ZAGO MELO-ME, MARIA 

SILVANA ZAGO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL 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

151224 §!0-9¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10053-25.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): MARIA SILVANA ZAGO MELO, CPF: 

54327776653, RG: 717.241 SSP MT FILIAÇÃO: , BRASILEIRO(A), 

CASADO(A), COMERCIANTE E MARIA SILVANI ZAGO MELO-ME, CNPJ: 

04410837000160,

 VALOR DO DÉBITO: R$ 102.402,08

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(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

nº20113103, 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, 25 de junho 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.
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151503 Nr: 10341-70.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM DE RODOS VASSOURAS 

LUXOLAR LTDA ME, MERCES MARIA POLIZER LIMA, NELSON FERREIRA 

LIMA FILHO

 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

151503 §!00$¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10341-70.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CITANDO(A, S): Executados(as): Nelson Ferreira Lima Filho,

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.366,04

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(s) Executado(s), acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA nº 20122349, 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, 25 de junho 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.: 182848 Nr: 3960-41.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, RILDO ROBSON PEREIRA, OSENIR TEODORO DE 

CARVALHO, MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO

 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

182848 §!3=Q¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3960-41.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): RADAR MOTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 

e RILDO ROBSON PEREIRA

 VALOR DO DÉBITO: R$ 79.541,01

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(s) Executado(s), acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA nº 20143459, 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, 25 de junho 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.: 93962 Nr: 8992-37.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

93962 §!*H_¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8992-37.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): RUBENS BORIM

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.598,40

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 MUNICIPIO 

DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), acima qualificado(s), com 

base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 569, 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, 25 de junho de 2018.
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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.: 151234 Nr: 10064-54.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK GUZMAN RAPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

151234 §!0-C¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10064-54.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): ERICK GUZMAN RAPP

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.713,88

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 MUNICIPIO DE CÁCERES em desfavor

 do(s) Executado(s), acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE 

DÍVIDA ATIVA nº 85, 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, 25 de junho 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 Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146017 Nr: 4152-76.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL LUCIA BARBOSA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Considerando o disposto no art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 

2018, da Corregedoria Nacional de Justiça, conduzo os autos em carga ao 

Executado para intimá-lo de que será expedido alvará de levantamento do 

valor de fls. 167 e, querendo impugne o ato, vez que em caso de inércia 

aqueles serão assinados e liberados pelo juízo em favor do advogado da 

Parte Requerente. Em ato concomitante, INTIMO igualmente o causídico da 

Requerente, via DJE/MT, cientificando-lhe do teor desta certidão e 

querendo, impugne o ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 155557 Nr: 3096-71.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, conduzo os autos em carga 

ao Executado a fim de que fique ciente de que será expedido alvará em 

favor da Exequente, referente ao valor de fls.474 e querendo impugne o 

ato no prazo de 15 dias, considerando o disposto no art. 1º do Provimento 

n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de Justiça. 

Concomitantemente, INTIMO a Exequente para que, também fique ciente do 

teor desta certidão e querendo, igualmente, impugne no prazo já 

mencionado.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011503-22.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010688-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI CHAVES DE BARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006312-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA VENUTI DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 Hora: 13:00 (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: 1000384-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN EFIGENIA LISBOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: 04/07/2018 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: 8010904-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA FARIAS CORDOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE SANCHES OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

04/07/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON MIQUEIAS DE OLIVEIRA 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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

04/07/2018 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: 1000387-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALVES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO 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: 04/07/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010982-48.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEXANDRA BETHANIA FRAJADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: 04/07/2018 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: 1000392-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CIRILO 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:

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: 04/07/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALCANTARA DE MAGALHAES (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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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/07/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: 04/07/2018 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: 1000472-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALCANTARA DE MAGALHAES (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(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

09/07/2018 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: 1000404-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/07/2018 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: 1000404-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/07/2018 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: 8010655-06.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO DE SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/07/2018 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: 1000473-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE CASTRO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 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: 1000396-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONIL OLIVEIRA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/07/2018 Hora: 17:15 (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: 8011470-03.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE MURIEL SILVA DE ALMEIDA SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE ARRUDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003065-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/07/2018 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: 1000478-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO GOMES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 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: 1000485-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI APARECIDO DE SOUZA CABREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 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: 1000479-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASSIANO DE OLIVEIRA SILE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 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: 1000486-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 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: 1000481-18.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SANTANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 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: 1000487-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM VERGILIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 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: 1000488-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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: 10/07/2018 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: 1000482-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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: 09/07/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000490-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANY APARECIDA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (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: 10/07/2018 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: 8010758-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SANTANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (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: 09/07/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM VERGILIO FIGUEIREDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 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: 8011871-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 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: 8011876-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012118-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANI PEREIRA MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

RECLAMANTE EM 5 DIAS JUNTAR CALCULO DE LIQUIDAÇÃO 

ATUALIZADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL GOMES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 09/07/2018 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: 1000493-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AMARAL ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (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: 10/07/2018 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: 8011661-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDES CEZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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: 10/07/2018 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: 1000495-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE MARIA DOS SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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: 10/07/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006314-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/07/2018 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: 8012708-23.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA TONIOLO TIEPPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 
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AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 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: 1000505-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DANTAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/07/2018 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: 1000500-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANY SERAPIAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 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: 1003864-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IARA E SILVA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CATARINA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 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: 1000502-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JILMAR BATISTA MALTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003621-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ROSA NOGUEIRA 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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DANTAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/07/2018 Hora: 13:15 (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: 1000499-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMASCENO DE SOUZA (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

10/07/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003865-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SOARES 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)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 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: 1000492-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LANCONI SANTOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 10/07/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011382-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOMINGOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/07/2018 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: 1000497-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA DE MACEDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 10/07/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/07/2018 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: 1001125-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERSON FRANCISCO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 10/07/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/07/2018 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: 1000383-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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: 04/07/2018 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: 1000415-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS EMILLY MARTINS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/07/2018 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: 1000415-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS EMILLY MARTINS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/07/2018 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: 1000546-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WENBERSON ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/07/2018 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: 1000548-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR GERALDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/07/2018 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: 8011469-81.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE DA DECISÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/07/2018 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: 1000550-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO RIBAS DE NEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/07/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002912-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE NUNES DE ALMEIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(5597358), 

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: 1000551-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOIVO KUHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/07/2018 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: 1000555-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY TATIANE RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/07/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/07/2018 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: 1002595-27.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA (REPRESENTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE DO COMPROVANTE DE PROTOCOLO 

RETRO JUNTADO SOB O ID: 13870023.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006226-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos, 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: 8010522-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012398-17.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA CARVALHO OAB - MT10627-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010403-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE VIEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 
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AO ARQUIVO.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI APARECIDO DE SOUZA CABREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO para 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cáceres, 26 

de  j unho  de  2018  Dados  do  p rocess o :  P r o c e s s o : 

1000485-55.2018.8.11.0006; 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]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCINEI APARECIDO DE SOUZA CABREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: RUA MANOEL SANTOS 

COIMBRA, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ-MT, CEP 78010-900 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 

Hora: 13:15 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: 

RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341 (IRS)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005137-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IONE FERNANDES CAIRES VANINI (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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1005137-52.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IONE FERNANDES 

CAIRES VANINI em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não 

realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos 

contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores pela requerida no valor de R$ 243,77 (Duzentos e 

quarenta e três reais e setenta e sete centavos), em 02.04.2015 gerado 

em tese sob o número de contrato 0221548985, impossibilitando que o 

autor realizasse compras no comércio local, e em contato com a requerida 

não obteve êxito em resolver a situação. Ao final requer a declaração de 

inexistência de débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. 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 

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. REJEITO o pleito da Requerida no 

que concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição 

do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. 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. No mérito, a requerida alega que restou demonstrado a 

relação jurídica havida entre as partes, uma vez que a parte autora fora 

habilitada no plano controle solicitado e usufruiu, de forma continua e 

ininterrupta, dos serviços prestados pela empresa, e que tendo o serviço 

sido solicitado e efetivamente prestado, os valores são devidos. Ocorre 

que o Requerido apresentou faturas, telas comprobatórias e histórico de 

pagamento realizado pela parte autora, e não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, 

ressalto que é notório a possibilidade da contratação de serviços 

telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial 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. 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 Reclamada. 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006233-05.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON SENABIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1006233-05.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIVELTON SENABIO 

DA SILVA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores pela requerida no valor de R$ 224,04 (Duzentos e vinte e 

quatro reais e quatro centavos), em 23.02.2017 gerado em tese sob o 

número de contrato 0238910530, impossibilitando que o autor realizasse 

compras no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito 

em resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 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 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. A requerida suscitou preliminar ausência de comprovante de 

endereço em nome da autora. Contudo, ainda que a parte autora 

precisasse juntar comprovante de endereço em seu nome, verifico que a 

contestação trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito 

do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar. REJEITO ainda o pleito da Requerida no que concerne à juntada 

de documento original que comprove a inscrição do nome da parte autora 

no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o 

deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna 

com os princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. 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. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

da requerida, restou verificada que a contratação da conta a qual ensejou 

a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu primeiramente na 

modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a 

modalidade controle, e que por mera liberalidade a parte autora deixou de 

pagar as suas faturas, deixando em aberto as faturas que ensejaram na 

negativação de seu nome. Ocorre que o Requerido apresentou telas 

comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela parte autora, e 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial 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. 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 Reclamada. 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. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005275-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1005275-19.2017.8.11.0006 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 POR RESTRIÇÃO INDEVIDA COM PEDIDO LIMINAR 

proposta por JAQUELINE SILVA DA CONCEIÇÃO em desfavor de VIVO 

S.A., alegando a autora que tomou conhecimento que seu nome constava 

no cadastro de devedores de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito (SCPC) incluída pela Reclamada por débito no valor de R$ 115,80 

(Cento e quinze reais e oitenta centavos), em 17/03/2016 referente ao 

contrato 0263712127. Aduz que desconhece a existência de qualquer 

débito em seu nome junto a requerida, e que não há qualquer relação 

jurídica entre as partes, bem como não solicitou e nem autorizou terceiro a 

contrair o referido débito, assim como nunca teve seus documentos 

extraviados, furtado ou roubado. Ao final requer a declaração de 

inexigibilidade do débito e condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. 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 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. REJEITO o pleito da Requerida no 

que concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição 

do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. 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 
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empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

da requerida, restou verificada que a contratação da conta a qual ensejou 

a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu primeiramente na 

modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a 

modalidade controle. Sustenta que não há nenhuma dúvida da licitude da 

cobrança bem como da existência do presente contrato, pois a parte 

autora chegou utilizar a linha e efetuar pagamento de faturas telefônicas, 

mas que por mera liberalidade a parte autora deixou de pagar as suas 

faturas, deixando em aberto as faturas que ensejaram a negativação de 

seu nome. Ocorre que o Requerido apresentou faturas, relatório de 

chamadas, telas comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela 

parte autora por diversos meses subsequentes, e não há nos autos 

notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco 

registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação. No que tange à ausência de contrato assinado 

pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da contratação de 

serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Assim, restou 

demonstrada a contratação pelo autor. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial 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. 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 Reclamada. 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. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006040-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BATISTA SANTIAGO (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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1006040-87.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRO 

BATISTA SANTIAGO em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que 

não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos 

contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores pela requerida no valor de R$ 83,00 (oitenta e três 

reais), em 09.06.2014 gerado em tese sob o número de contrato 

0203407807, impossibilitando que o autor realizasse compras no comércio 

local, e em contato com a requerida não obteve êxito em resolver a 

situação. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da requerida 

ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 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 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. 

REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de documento 

original que comprove a inscrição do nome da parte autora no cadastro 

restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o deferimento 

de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna com os 

princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. 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. No mérito, a requerida alega que em análise ao sistema 

da requerida, restou verificada que a contratação da conta a qual ensejou 

a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu primeiramente na 

modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a migração para a 

modalidade controle, e que por mera liberalidade a parte autora deixou de 

pagar as suas faturas, deixando em aberto as faturas que ensejaram na 

negativação de seu nome. Ocorre que o Requerido apresentou telas 

comprobatórias e histórico de pagamento realizado pela parte autora, e 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à ausência de 

contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a possibilidade da 

contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação 

telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial 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. 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 Reclamada. 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. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003681-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO 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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1003681-04.2016.8.11.0006 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 LUIZ 

FERNANDO DOS SANTOS em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora 

que foi até uma loja para efetuar uma compra, mas no momento em que 

precisou efetuar um crediário para parcelamento foi informado pelo 

atendente que, por meio de uma consulta no SPC - Serviço de Proteção ao 
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Crédito, constatou que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, 

inviabilizando a aquisição almejada. Aduz que surpreso com a notícia e 

convicto de não possuir qualquer dívida que justificasse tal restrição de 

crédito, dirigiu-se até o SPC - Serviço de Proteção ao Crédito para retirar 

um extrato que indicasse seu nome no cadastro, e constatou dois 

lançamentos efetuados pela requerida no valor de R$ 212,86 (duzentos e 

doze reais e oitenta e seis centavos) referente ao contrato nº 

0225778164 e inserido no cadastro em 13/10/2016, e no valor de R$ 95,76 

(noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) referente ao contrato nº 

0225778164 e inserido no cadastro em 13/10/2016. Sustenta que 

desconhece tais débitos, e ao final requer a declaração de nulidade da 

cobrança questionada, a retirada no nome do requerente dos cadastros 

de maus pagadores, e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. 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 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. A requerida suscitou preliminar 

de ausência de comprovante de endereço em nome da autora. Contudo, 

ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de endereço em 

seu nome, verifico que a contestação trouxe aos autos elementos 

suficientes para julgar o mérito do feito no estado em que se encontra. 

Assim, REJEITO a presente preliminar. REJEITO ainda o pleito da Requerida 

no que concerne à juntada de documento original que comprove a 

inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma 

vez que tal fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso 

de burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. 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 aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP entabulado entre as partes, sendo possível 

comprovar a extrema semelhança das assinaturas com as lançadas nos 

documentos trazidos com a inicial e Termo de Audiência, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE), além de relatório de chamadas, telas 

comprobatórias e histórico de pagamento realizado por vários meses 

subsequentes, o que não foi impugnado pelo autor. Outrossim, não há nos 

autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, 

tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer 

indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. 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. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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 o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. 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 

IMPROCEDENTE 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005647-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Proc. 1005647-65.2017.8.11.0006 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 Danos Morais proposta 

por JOYCE MENDES DOS SANTOS em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A, alegando que ao tentar realizar uma compra no comercio local 

utilizando crediário, foi informada que a Requerida havia inserido seu nome 

no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 151,10 

(cento e cinquenta e um Reais e dez centavos). Entretanto, desconhece 

tal débito, pois sempre honrou com seus compromissos, razão pela qual a 

inscrição é indevida. 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 que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 
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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. O autor requereu a desistência 

do feito no ID 11668417. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 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 aos autos contrato entabulado entre 

as partes, compatível com a assinatura dos documentos aportados na 

inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

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 o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. 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. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE 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 à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005648-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Proc. 1005648-50.2017.8.11.0006 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 JOYCE MENDES DOS SANTOS em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A alegando que ao tentar 

realizar compras no crediário no comércio local, foi constatado que seu 

nome estava inscrito no cadastro restritivo de crédito. Entretanto, tal 

negativação é indevida, pois, desconhece o débito em questão. A autora 

requereu a desistência do feito no ID 11668399. 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 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. 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. O Requerido, em sua contestação, sustenta que a parte 

autora é titular do cartão de crédito final 6015, não quitando a fatura com 

vencimento em junho/2015. Juntou aos autos contrato de emissão de 

cartão assinado pela autora, cuja assinatura é semelhante a dos demais 

documentos juntados aos autos contendo a assinatura da requerente. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tão pouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. 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 o reclamado não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que o requerido 

faz prova da contratação, aportando aos autos o contrato entabulado 

entre as partes. 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. Nesse sentido, rejeito o pedido de desistência do 

autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE 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 
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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 à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006282-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA APARECIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1006282-46.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E C/C TUTELA ANTECIPADA proposta 

por ANA CRISTINA APARECIDA SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A., alegando que descobriu que se encontrava com o nome 

inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito da pior maneira possível, 

em público e mediante consulta de seu CPF, para aprovação de uma 

compra no comércio varejista. Aduz que por não acreditar na informação 

recebida, realizou consulta em nome junto ao SPC/SERASA e foi informado 

de que seu nome foi inserido pela reclamada no cadastro de devedores 

por débitos nos valores de R$ 45,42 (quarenta e cinco reais e quarenta e 

dois centavos) referente ao contrato 031986791000092FI e inserido em 

16/05/2015, e outra dívida no valor de R$ 102,66 (cento e dois reais e 

sessenta e seis centavos), referente ao contrato 031986791000092EC e 

inserido em 26/04/2015. Sustenta que a negativação é indevida, pois 

desconhece o débito e não houve relação de consumo ou devida 

prestação de serviço. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização em 

danos morais. Em sua contestação, a requerida defende que a parte 

requerente possui relação jurídica com o banco, e que os débitos que 

ensejaram a negativação são partes da dívida da cliente não pagas na 

data aprazada, referentes ao limite de cheque especial que estava sendo 

utilizado na data da inclusão e o outro referente a uma parcela de 

empréstimo pessoal, feito no guichê de caixa da agência, com uso de 

cartão e senha. 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 

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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. 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 aos autos extratos e Proposta de 

Emissão de Cartões de Crédito Bradesco entabulado entre as partes, 

sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas com as 

lançadas nos documentos trazidos com a inicial e Termo de Audiência, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE), o que não foi impugnado pela parte autora. 

Sendo assim, resta demonstrada a contratação dos serviços da 

requerida, e a inequívoca existência de relação jurídica entre as partes. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento dos débitos até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

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. É o que 

orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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 o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. 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 

IMPROCEDENTE 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003804-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO JUSTINIANO DE ARRUDA (REQUERENTE)
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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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1003804-02.2016.8.11.0006 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 NATALINO 

JUSTINIANO DE ARRUDA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., 

alegando a autora que foi até uma loja para efetuar uma compra, mas no 

momento em que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi 

informado pelo atendente que, por meio de uma consulta no SPC - Serviço 

de Proteção ao Crédito, constatou que seu nome constava no cadastro de 

inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada. Aduz que surpreso com 

a notícia e convicto de não possuir qualquer dívida que justificasse tal 

restrição de crédito, dirigiu-se até o SPC - Serviço de Proteção ao Crédito 

para retirar um extrato que indicasse seu nome no cadastro, e constatou 

dois lançamentos efetuados pela requerida no valor de R$ 44,71 (quarenta 

e quatro reais e setenta e um centavos) referente ao contrato nº 

FI02581044144 e inserido no cadastro em 08/11/2013, e no valor de R$ 

69,00 (sessenta e nove reais) referente ao contrato nº RE02581044144 e 

inserido no cadastro em 24/10/2013. Sustenta que desconhece tal débito, 

e ao final requer a declaração de nulidade da cobrança questionada, a 

retirada no nome do requerente dos cadastros de maus pagadores, e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos. 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 

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. Verifico que a requerida deixou 

de comparecer à audiência de conciliação, entretanto apresentou 

contestação e documentos. No rito dos Juizados Especiais, a revelia é 

reconhecida em razão do não comparecimento da parte reclamada na 

audiência de conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20 da Lei 

9099/95). Se a parte reclamada não comparece na audiência, mas 

apresenta tempestivamente sua contestação, ainda assim há revelia, 

contudo, neste caso, não obstante a presunção relativa quanto à matéria 

fática, o juiz deve avaliar as provas existentes nos autos, especialmente 

as documentais. “RECURSOS INOMINADOS - CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO EM FOLHA - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RECLAMADO 

NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REVELIA DECRETADA - 

CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVAS EM FAVOR DO RÉU REVEL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - 

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - COBRANÇA DEVIDA - DANO MATERIAL 

E MORAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DO FORNECEDOR PROVIDO. 

RECURSO DA CONSUMIDORA IMPROVIDO. A revelia impõe a presunção 

relativa quanto aos fatos alegados pelo autor, contudo, não induz à 

procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que 

demonstrem o contrário do alegado. O réu revel que apresenta 

contestação tempestivamente pode intervir no processo no estado em que 

se encontra e, inclusive, produzir provas, desde que ingresse nos autos 

antes de encerrada fase instrutória e sejam impugnados os fatos 

narrados na inicial. Demonstrada nos autos por meio de documentos 

acostados à contestação a existência de contrato devidamente assinado 

pela consumidora e não impugnado por esta, deve ser reconhecida a 

existência de relação jurídica entre as partes. Evidenciada a inadimplência 

do consumidor e a autorização expressa de desconto em folha, constitui 

exercício regular de direito a cobrança de valores relativos à gastos 

realizados por meio de cartão de crédito.” (TRU TJMT 120110139860/2013, 

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do 

Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013). Diante do 

exposto e tendo em vista que a parte reclamada não esteve presente na 

audiência de conciliação realizada, não há como afastar os efeitos da 

revelia no caso concreto, contudo, as provas juntadas com a 

contestação, devem ser consideradas para o julgamento da presente lide. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. 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 aos autos Termo de Adesão às 

Cestas de Serviços, Termo de Adesão a Produtos e Serviços, e 

Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças 

entabulado entre as partes, sendo possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos 

com a inicial e Termo de Audiência, independentemente da realização de 

prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE), o que 

não foi impugnado pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia de furto 

e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. 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. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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 o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. 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 

IMPROCEDENTE 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 
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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 o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005279-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SALGADO (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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Proc. 1005279-56.2017.8.11.0006 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 ALINE SALGADO em desfavor de 

CLARO S.A., em que alega que era possuidor junto à reclamada de um 

plano, mas por não concordar com os valores cobrados efetuou o 

cancelamento do plano através do callcenter da requerida, bem como 

quitou todos os valores referentes ao contrato e não utilizou mais os 

serviços da requerida. Aduz que alguns meses depois compareceu até 

um determinado comércio no centro da cidade, a fim de abrir um cadastro 

para poder efetuar compras a prazo e a crediário, mas foi impossibilitado 

de efetuar as compras pois constava restrição em seu nome lançado pela 

requerida no valor de R$ 742,03 (setecentos e quarenta e dois reais e três 

centavos), incluído em 29/03/2014 e referente ao contrato nº 993660501. 

Afirma que não foi notificado da negativação, e que não reconhece a 

dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações, 

pugnando ao final pela anulação do negócio jurídico e declarando 

inexigível a dívida cobrada pela Ré, cancelando o contrato e todos os 

débitos, e a condenação em danos morais. 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 a 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. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

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. A requerida 

suscitou, preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de comprovante 

de endereço em nome da autora. Contudo, ainda que a parte autora 

precisasse juntar comprovante de endereço em seu nome, verifico que a 

contestação trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito 

do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar e passo a análise do mérito. Com sua contestação a requerida 

trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes e sustentou que a 

parte autora possuía os serviços da reclamada vinculado a linha 

telefônica, que teria sido cancelado em 06/12/2017, porém nesta data 

ainda havia faturas em aberto, que ensejaram a inserção do nome do 

autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. É incontroverso que a 

contratação ocorreu, posto que reconhecida pela autora, e ainda 

conforme contrato trazido pela requerida devidamente assinado pela 

autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas 

do contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Entretanto, no que diz respeito à alegação da 

autora de que teria solicitado o cancelamento e efetuado o pagamento dos 

valores em aberto, entendo que não restou comprovada. Em que pese a 

inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor, considero que a 

prova do alegado pela autora trata-se de prova negativa, cabendo à parte 

autora comprovar os fatos alegados, trazendo aos autos os 

comprovantes de quitação das faturas, o que não fez. Há evidência, 

portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que 

não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, 

não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 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. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 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. Assim, 

não há que se falar em anulação do negócio jurídico, muito menos em 

indenização à título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

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 CPC. Em relação à ausência de 

prévia notificação da anotação, esta é de responsabilidade do órgão 

mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de 

Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – 

CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A prévia notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em 

órgão restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de 

tal cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável 

por notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 
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entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: Julgo IMPROCEDENTE 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. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003862-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JARDEL 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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1003862-05.2016.8.11.0006 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 MILTON 

JARDEL DOS SANTOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que ao tentar comprar no comércio local na modalidade crediário, 

foi informado que a Requerida havia inserido seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. Entretanto, não contratou os serviços da Requerida, 

razão pela qual a inscrição é indevida. 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 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. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela 

Requerida. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 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. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, 

corroborando que inexiste fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 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. 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 Reclamada. 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. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005196-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLENILTON NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Proc. 1005196-40.2017.8.11.0006 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 CLENILTON NASCIMENTO DA SILVA em 

desfavor de CLARO S.A, alegando que não comprou pela internet, 

tampouco contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por um débito no valor de R$ 62,57 

(sessenta e dois Reais e cinquenta e sete centavos). 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 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. Em 

impugnação, o autor requereu a desistência do feito ante a necessidade 

de perícia grafotécnica, pois, os Juizados Especiais são incompetentes 

para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, a assinatura do contrato 

apresentado pela Requerida é idêntica à dos documentos que instruem a 

inicial; ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido os 

documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão pela 

qual, REJEITO a preliminar. A requerida suscitou preliminar de inépcia da 

inicial por ausência de comprovante de endereço em nome da autora. 

Contudo, ainda que a parte autora precisasse juntar comprovante de 

endereço em seu nome, verifico que há nos autos elementos suficientes 

para julgar o mérito do feito no estado em que se encontra. Assim, 

REJEITO a presente preliminar. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

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 
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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 aos autos contrato entabulado entre 

as partes, bem como documentos pessoais compatível com àqueles 

aportados na inicial. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou 

perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência 

nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 

Ademais, a Requerida apresentou histórico de pagamento por meses 

subsequentes o que corrobora a ausência de conduta fraudulenta. Há 

evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa exclusiva do 

consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até o vencimento, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor do Autor. 

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 o reclamado não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos autos o 

contrato entabulado entre as partes. 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. Nesse sentido, rejeito o pedido de 

desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE 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 à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE FRANCISCA 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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 8010505-54.2016 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 CLEUNICE FRANCISCA DA SILVA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que tomou conhecimento 

que o Requerido havia negativado seu nome por um débito no valor de R$ 

338,14 (trezentos e trinta e oito Reais e quatorze centavos). Entretanto, 

desconhece o débito, razão pela qual a inscrição é indevida. 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 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. 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. Em sua contestação, o Requerido sustenta que trata-se 

de débito em aberto referente a cartão de crédito utilizado pela parte 

autora. O Requerido apresentou inúmeras faturas de cartão de crédito de 

titularidade da autora, nas quais há histórico de pagamento realizado por 

vários meses subsequentes, inclusive por débito em conta corrente, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. O Requerido 

demonstra nos autos a relação contratual entre as partes através de seu 

sistema, método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à 

existência da citação relação jurídica. Outrossim, não há nos autos notícia 

de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial 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. 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 Reclamada. 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. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito Colaboradora

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007108-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE TORRES CARNEIRO (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):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1007108-72.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSILENE TORRES 

CARNEIRO em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 
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Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores pela requerida no valor de R$ 198,86 (Cento e noventa e oito 

reais e oitenta e seis centavos), em 12/07/2015 gerado em tese sob o 

número de contrato 0226378008, impossibilitando que o autor realizasse 

compras no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito 

em resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 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 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. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. REJEITO o pleito da Requerida no que 

concerne à juntada de documento original que comprove a inscrição do 

nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal 

fato é incontroverso e o deferimento de tal pedido é excesso de 

burocracia que não se coaduna com os princípios que regem as ações 

demandadas no Juizado Especial. REJEITO ainda o pleito da autora que em 

sua impugnação à contestação pugnou pela de extinção do feito em razão 

da necessidade de perícia grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código 

de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a 

produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando 

aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque 

ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. 

Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e 

enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a 

extrema semelhança das assinaturas, independentemente da realização 

de prova pericial, razão pela qual, REJEITO o pedido da autora. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. 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 aos autos contrato 

entabulado entre as partes, sendo possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas com as lançadas no documento pessoal 

trazido com a inicial e no Termo de Audiência, independentemente da 

realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE), além de relatório de chamadas, telas comprobatórias e histórico 

de pagamento realizado pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia de 

furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. 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. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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 o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. 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. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, 0DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE 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 
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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 o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito Colaboradora

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007111-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1007111-27.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VIVIANE DOS SANTOS 

em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou compras, 

não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os serviços, 

nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. Aduz 

que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de devedores 

pela requerida no valor de R$ 134,97 (Cento e trinta e quatro reais e 

noventa e sete centavos), em 08/08/2015 gerado em tese sob o número 

de contrato 0236079673, impossibilitando que o autor realizasse compras 

no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em 

resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 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 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. Primeiramente REJEITO o pleito da requerida de intimar a autora para 

trazer aos autos comprovante de residência em seu nome, posto que o 

comprovante de endereço juntado pela parte autora está em nome de sua 

genitora, conforme se infere dos documentos pessoais acostados com a 

inicial. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de 

documento original que comprove a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o 

deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna 

com os princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 

REJEITO ainda o pleito da autora que em sua impugnação à contestação 

pugnou pela de extinção do feito em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO o pedido da autora. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. 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 aos autos contrato 

entabulado entre as partes, sendo possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas com as lançadas nos documentos trazidos 

com a inicial e no Termo de Audiência, independentemente da realização 

de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE), 

além de faturas, relatório de chamadas, telas comprobatórias e histórico 

de pagamentos realizados pelo autor. Outrossim, não há nos autos notícia 

de furto e ou perda dos documentos cíveis do autor, tampouco registro de 

ocorrência nesse sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na 

contratação. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento das faturas até 

o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor 

do Autor. 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. 

É o que orienta a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR 

INADIMPLENTE - APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS 

DE TRÊS ANOS DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO 

BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Se o consumidor efetua pagamento por meio de depósito bancário não 

identificado, isto mais de 03 (três) anos após o vencimento da obrigação e 

não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, 

a responsabilidade pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do 

valor da obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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 o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. 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. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, 0DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE 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. 
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Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito Colaboradora

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007087-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Processo: 1007087-96.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALEXANDRE SANTANA 

DA SILVA em desfavor de VIVO S.A., alegando a autora que não realizou 

compras, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. 

Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de 

devedores pela requerida no valor de R$ 121,09 (Cento e vinte e um reais 

e nove centavos), em 12/01/2017 gerado em tese sob o número de 

contrato 0253744619, no valor de R$ 170,97 (Cento e setenta reais e 

noventa e sete centavos), em 08/01/2017 gerado em tese sob o número 

de contrato 0253746540, impossibilitando que o autor realizasse compras 

no comércio local, e em contato com a requerida não obteve êxito em 

resolver a situação. Ao final requer a declaração de inexistência de 

débito, a exclusão do nome do cadastro de devedores e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. 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 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. REJEITO o pleito da Requerida no que concerne à juntada de 

documento original que comprove a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, uma vez que tal fato é incontroverso e o 

deferimento de tal pedido é excesso de burocracia que não se coaduna 

com os princípios que regem as ações demandadas no Juizado Especial. 

REJEITO ainda o pleito da autora que em sua impugnação à contestação 

pugnou pela de extinção do feito em razão da necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO o pedido da autora. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. 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 aos autos contrato 

entabulado entre as partes, sendo possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas com as lançadas no documento pessoal 

trazido com a inicial, independentemente da realização de prova pericial 

(art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE), além de telas 

comprobatórias e histórico de pagamento realizado pelo autor. Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. 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. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). 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 o reclamante não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. 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. Nesse 

sentido, rejeito o pedido de desistência do autor. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE 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. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 
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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. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de junho de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito Colaboradora

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235696 Nr: 5015-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CASTRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da 

manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao 

indiciado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, 

deferindo-se a liberdade ao mesmo. Assim, não estando presentes 

qualquer dos requisitos necessários para a custódia provisória, com 

fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, DEFIRO a 

liberdade provisória ao flagrado Willian Castro da Silva, mediante 

pagamento de fiança e aceitação das condições que serão impostas 

nesta oportunidade.O restabelecimento da liberdade ao beneficiário 

deverá ser realizado mediante a aceitação e cumprimento das seguintes 

condições:1) Declarar antes do cumprimento do alvará de soltura os 

endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;2) 

Comunicar imediatamente ao juízo criminal da comarca onde reside a 

eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser 

intimado dos atos processuais;3) Comparecer a todos os atos 

processuais para os quais for intimado;4) Não se ausentar do território da 

comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo criminal;5) 

abster-se da prática de crimes ou contravenções penais;6) recolhimento 

de fiança no valor de um salário mínimo.Aceitas as condições e efetuado o 

pagamento da fiança, e advertido ao beneficiário de que o 

descumprimento das medidas impostas importará em imediata expedição 

de mandado de prisão, cumpra-se, servindo cópia da presente como 

alvará de soltura em favor de Willian Castro da Silva, relacionado o 

presente alvará aos processos de Cód. 235696 e 235709, se por outro 

motivo não estiver preso.Registro, por derradeiro, que a concessão da 

ordem liberatória não inviabiliza que nova decisão seja proferida com base 

em elementos concretos e objetivamente considerados que possam 

emergir do contexto fático-probatório.Aguarde-se o inquérito policial. 

Após, vista ao Ministério Público.Intime-se e Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. Márcio 

da Silva Almeida

 - OAB/MT , para em 72 (setenta e duas) horas, DEVOLVER os autos em 

cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209854 Nr: 9938-62.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209854 Nr: 9938-62.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ex positis, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, 

julgo IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de IMPRONUNCIAR os 

acusados JACKSON RENER AGUILHERA PEREIRA, brasileiro, convivente, 

nascido aos 02/05/1996, filho de Joaquim Benedito Pereira e Rosilene 

Aguilhera, residente na Rua das Traíras, nº. 195, Bairro São Luiz, 

Cáceres/MT, WENDER DA SILVA CARVALHO, vulgo “Kissi”, brasileiro, 

convivente, nascido aos 15/12/1988, filho de Elizio de Carvalho e Zenaide 

da Silva Gomes, residente na Rua dos Cardis, Jardim Imperial, Cáceres/MT, 

e RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA, vulgo “Nego”, brasileiro, 

convivente, nascido aos 05/03/1996, filho de Nilson Pinto de Arruda e 

Rosana Poquiviqui Pedraça, residente na Rua Almirante Tamandaré, s/nº., 

Bairro São Luiz, Cáceres/MT, das penas previstas no artigo 121, §2º, 

inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e 

artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c 

artigo 14, inciso II, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, 

por não haver indícios suficientes de autoria. Isento os acusados do 

pagamento das custas processuais.Transitado em julgado a presente 

decisão, arquivem-se os autos e procedam-se as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 213325 Nr: 1858-75.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 213325 Nr: 1858-75.2017.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Destarte, ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva do 

autuado, a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe. 

Entretanto, verifico ser o caso de concessão da liberdade provisória 

condicionada ao pagamento de fiança, a qual arbitro o valor de 01 salário 

mínimo vigente, parâmetro compatível às condições financeiras dos 

autuados.Do exposto, com fundamento no Artigo 310 c/c Artigo 319 

ambos do Código de Processo Penal, concedo a liberdade provisória com 

fiança ao autuado SAMUEL PEREIRA DA SILVA, vulgo “Samuca”, filho de 

Cecília Pereira Bonfim e de Pedro Geraldo da Silva, nascido em 

09/09/1977, brasileiro, natural de Patrimônio/MG, residente no Sítio 

Cabaçal, Município do Prata/MG, vinculado ao pagamento da fiança 

arbitrada, comparecimento a todos os atos processuais e policiais a que 

for intimado, não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem 

comunicar ao Juízo e comunicar ao Juízo sempre que houver mudança de 

endereço, sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da 

prisão preventiva.COM O RECOLHIMENTO DA FIANÇA ARBITRADA, 
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SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA E TERMO DE 

COMPROMISSO, observando-se as disposições do item 7.30.12.2, da 

CNGC/MT e colocando-se o autuado imediatamente em liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209854 Nr: 9938-62.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

Ante a ausência da vítima Evanildo de Souza, hei por bem redesignar o ato 

para o dia 15 de fevereiro de 2017, às 15h00min, devendo o Ministério 

Púlibco apresentar o endereço atualizado para possibilitar a intimação da 

testemunha, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se somente as testemunhas Endrieu Vinicius de Almeida, Luiz 

Weverson da Silva e Juliana da Silva.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 12176 Nr: 494-35.1998.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO 

BATALHA - OAB:2182

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 209854 Nr: 9938-62.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILSON POQUIVIQUI DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

I – Considerando que não houve retorno das intimações das testemunhas 

faltantes, mormente quando não expedida a intimação a testemunha 

Juliana da Silva, imperiosa a redesignação do ato.

Redesigno a audiência para o dia 01/03/2017, às 15h00.

II – Intimem-se e requisitem-se os réus e as testemunhas conforme 

determinado à fl. 238.

III – Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do 

ato.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233503 Nr: 3428-62.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Vistos etc.

Defiro o pedido da Defensoria Pública de fl. 67, motivo pelo qual determino 

a intimação da advogada Renata Gonçalves da Conceição, constituída às 

fls. 51/52, para patrocinar a defesa do réu João Batista da Silva Neves, 

bem como presentar resposta à acusação, no prazo legal, ou renunciar 

aos poderes que lhe foram conferidos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 173555 Nr: 8900-83.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.210, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 212525 Nr: 1260-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

A i. Defensoria Pública, em sua resposta acusação, requereu 

preliminarmente a nulidade processual em face da não designação de 

audiência de retratação (fls. 40/41).

Instado a se manifestar, o d. Promotor de Justiça manifestou-se favorável 

parcialmente ao pedido (fl. 42/43).

Pois bem, analisando os autos, verifico que assiste razão a i. Defesa no 

tocante a nulidade processual, vez que a vitima retratou da representação 

(fl. 25) e não foi realizada audiência de retratação.

 Destarte, chamo o feito à ordem e revogo todos os atos processuais a 

partir da decisão de fl. 36.

Em tempo, com fundamento no art. 16 da Lei n. 11.340/06, designo o 

dia31/07/2018, às 13:30 horas, para realização da audiência de 

retratação.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se somente a vítima.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 138661 Nr: 8179-39.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.
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Analisando o v. Acórdão de fls.256-v, verifica-se que, à unanimidade, 

proveu o apelo defensivo, restando prejudicada a análise do recurso 

ministerial.

Destarte, cumpra-se a sentença penal condenatória nos termos do 

venerando acórdão.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 194066 Nr: 10801-52.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO SUMARIAMENTE o réu LUCIANO 

SANTANA DA SILVA, com fundamento no princípio da insignificância, nos 

termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal.Dê-se baixa. 

Comunique-se ao Cartório Distribuidor. Expeça-se o necessário. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defesa.Intimem-se o acusado. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229429 Nr: 844-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA, NERI ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/MT

 Vistos etc.

Ante a sua tempestividade, recebo o Recurso em Sentido Estrito interposto 

pelos denunciados Antônio Carlos da Silva e Neri Alves da Silva à fl. 233 e 

suas razões recursais de fls. 234/240.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para oferecimento das 

contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 56451 Nr: 3070-20.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Solicite-se anuência junto ao Juízo da Capital para cumprimento de pena 

pelo reeducando, ainda que mediante permuta.

Com a anuência, oficie-se à SEJUDH para que proceda ao necessário.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231061 Nr: 1792-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LOPES TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 Vistos.

Homologo o último cálculo de pena juntado aos autos.

Encaminhe-se atestado de pena a cumprir em favor do reeducando.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228962 Nr: 494-34.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMAXUEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SANTANA DA 

SILVA - OAB:19102 MT, VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - 

OAB:14495/B

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 39, oficie-se conforme o requerido.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 163762 Nr: 1015-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará em usufruto de compensatórias 

em data de 26/06/2018, que inviabiliza a realização da audiência 

agendada, redesigno a presente para o dia 24/07/2018 às 15h50min.

Intimem-se/requisitem-se e cumpra-se.

Expeça-se ao necessário.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213286 Nr: 1825-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DECAMPOS 

FONSECA - OAB:20465

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará em usufruto de compensatórias 

em data de 26/06/2018, que inviabiliza a realização da audiência 

agendada, redesigno a presente para o dia 01/08/2018 às 14h10min.

Intimem-se/requisitem-se e cumpra-se.

Expeça-se ao necessário.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226504 Nr: 11782-13.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará em usufruto de compensatórias 

em data de 26/06/2018, que inviabiliza a realização da audiência 

agendada, redesigno a presente para o dia 01/08/2018 às 15h10min.

Intimem-se/requisitem-se e cumpra-se.

Expeça-se ao necessário.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234551 Nr: 4224-53.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLIVEIRA ROXO, RONALDO 

ADRIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará em usufruto de compensatórias 

em data de 26/06/2018, que inviabiliza a realização da audiência 

agendada, redesigno a presente para o dia 26/07/2018 às 14h45min.

Intimem-se/requisitem-se e cumpra-se.

Expeça-se ao necessário.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 180022 Nr: 2271-59.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754/MT, VINICIUS MANOEL - OAB:19532/B

 Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 31/07/2018, às 14h00min, que SERÁ AUDIÊNCIA UNA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP). Requisite-se o Médico Legista Luiz Mariano Plá Levy para 

prestar esclarecimentos.Expeça-se o seguinte:1)Carta Precatória para a 

Comarca de Rio Branco/MT, com o fito de intimar o réu do ato agendado, 

bem como realizar o seu interrogatório naquele juízo, com prazo para 

cumprimento de 10 (dez) dias.2)Carta Precatória para a comarca de 

Cuiabá/MT, com o fito de inquirir a testemunha de defesa Anderson Luis 

de Campos Barbosa, no endereço constante à fl. 81, com prazo para 

cumprimento de 10 (dez) dias.3)Carta Precatória para a comarca de Rio 

Branco/MT, com o fito de inquirir a testemunha de defesa Lefa Lima de 

Cerqueira, no endereço constante à fl. 81, com prazo para cumprimento 

de 10 (dez) dias.Por fim, intime-se o advogado Ueber R. de Carvalho 

acerca da expedição das missivas.Ciência ao Ministério Público e 

Defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000554-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HUBER KROLING (EXECUTADO)

 

Intimo o exequente, por seu advogado, para que providencie o 

recolhimento da diligência necessária para citação, 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) Dados do processo: Processo : 

1000554-90.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 16.506,75; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ALIENAÇÃO 

EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

EXECUTADO: FERNANDO HUBER KROLING OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000589-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ARNOLD AUAD OAB - SP100158 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE PAULA (REQUERIDO)

 

Intimo o (a) autor(a), por seu advogado(a), para que providencie o 

recolhimento da diligência necessária para avalição e intimação, 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) Dados do processo: Processo: 

1000589-50.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.159,71; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). REQUERENTE: 

CONFEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO BRASIL 

REQUERIDO: JOSE MARIA DE PAULA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85230 Nr: 529-07.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Santos Silva, Adriana Santos Silva, 

Arquimédio Guimarães Silva, José Maria Bragalda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albino Carlos Krizizanowski - 

OAB:7.231, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A, Jorge 

Antonio Krizizanowski - OAB:15.618

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Intime-se o perito/exequente para apresentar planilha atualizada do débito 

(art. 509, § 2º, NCPC), visto que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita e a condenação as custas processuais foi proporcional.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90382 Nr: 2691-38.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Guerreiro Molina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4658, 

Silvana Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO -MT

Finalidade da Diligência: Penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90100 Nr: 2433-28.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Magalhães Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:OAB/GO 

21.593-A, Silvana Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO -MT

Finalidade da Diligência: Penhora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 3078-24.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Amantini, Cláudio Amantini Júnior, Leonardo 

Amantini Maronezi, Maria Helena Amantini Maronezi, Maria Thereza Blanco 

de Carvalho Amantini, Patricia Torrano Turtelli Maronezi, Nelson Sinopoli, 

Renato Amantini, Ricardo Amantini, Eliana Gonçalves Salvador Amantini, 

Denise Bologna Amantini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacy Miguel Scanagatta, Irma Scanagatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A, José Mauro Bianchini - OAB:3225, José Roberto 

Hermann Ramos - OAB:8855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Humberto Budoia - 

OAB:3339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:MT 9906

 Processo: 3078-24.2011. Cód.: 83949.

Vistos.

 1 – Em razão do pedido expresso de fls. 2.846, MANIFESTEM-SE os 

requeridos sobre o pedido de execução de multa diária de fls. 2690/2816, 

no prazo de cinco dias.

2 – DETERMINO que o ato de instalação dos trabalhos periciais seja 

iniciado pelo Sr. Perito na data programada diante da enorme litigiosidade 

que cerca o presente caso, sendo facultado aos interessados e 

assistentes o comparecimento ou não.

3 – Cumpra-se. Intime-se.

Diamantino, 25 de junho de 2018.

José Mauro Nagib Jorge.

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90056 Nr: 2388-24.2013.811.0005

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacy Miguel Scanagatta, Irma Scanagatta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Emanuel Pinto Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Cerri Budoia 

Santiago - OAB:10960-B/MT, Paulo Humberto Budoia - OAB:3339-A, 

Paulo Humberto Budoia Filho - OAB:MT 9906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucivaldo Alves Menezes - 

OAB:MT 4.276

 Assim,, as alegações dos excipientes não possuem qualquer 

fundamentação jurídica para tornar suspeito o Sr. Perito.Assim, não 

vislumbrando a incidência de quaisquer das hipóteses prescritas no artigo 

145 do CPC, REJEITO A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO formulada por JACY 

MIGUEL SCANAGATTA E IRMA SCANAGATTA.Preclusa a presente 

decisão, certifique-se o necessário e translade-se para os autos 

principais, arquivando-se em seguida.Custas pelos excipientes. Sem 

honorários por se tratar de incidente.Intime-se. Cumpra-se.Diamantino, 26 

de junho de 2018.José Mauro Nagib Jorge.Juiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32841 Nr: 1024-27.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aliança Transportes Ltda, Vandair Morais de 

Lima, Julio Moraes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

VARZEA GRANDE- MT, com a finalidade de CITAÇÃO.

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001068-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001068-77.2017.8.11.0005. AUTOR: TATIANA 

DE SOUZA RÉU: GERARDO PAULO DE LIMA SENTENÇA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por LUIS 

EDUARDO DE SOUZA, menor impúbere, representado por sua genitora 

Tatiana de Souza, em face GERARDO PAULO DE LIMA, todos qualificados 

nos autos. Com a inicial vieram-me os documentos anexos. Decisão inicial 

– Id n. 9625192 As partes, sabiamente, transigiram para pôr fim à 

demanda, conforme termo de acordo de Id n. 11522833. Parecer ministerial 

apresentado – Id n. 11543093. Em seguida vieram-me os autos conclusos. 

Breve relato. Decido. As partes compuseram amigavelmente, razão por 

que a Exequente requer a homologação do acordo de Id n. Id n. 11522833 

e a extinção da presente. Infere-se que a pretensão das partes há de ser 

acolhida, pois os direitos do infante foram devidamente resguardados. 

Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o termo de acordo de Id 

n. 11522833, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. Condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais, cuja cobrança deverá ficar sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do 

NCPC. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública. Considerando 

que as partes renunciaram expressamente ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de maio 

de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90302 Nr: 2616-96.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Calegaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ/MT - Secretaria de Fazenda do Estado 

de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antônio Perlin - 

Procurador do Estado - OAB:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora para 

que, fique ciente que na data de 12/6/2018, foi ENCAMINHADO O 

Precatório Requisitório de nº 488/2018 ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme se vê às fls. 185/186, dos autos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 122549 Nr: 4375-56.2017.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gomes Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o Dr. Marcos Wagner Santana Vaz, OAB/MT 14.783, na qualidade 

de patrono da parte denunciada para que no prazo legal apresente as 

razões do recurso de apelação de fls. 245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45144 Nr: 1802-89.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato 

Grosso SINPEN/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalia Ramos Bezerra Regis - 

OAB:OAB/MT 12048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 Intimo a patrona da parte autora para que no prazo legal manifeste-se 

acerca do efetivo pagamento do RPV - Ofício nº 3019/2016 deste juízo em 

31/10/2017, no valor de R$ 3.250,89, conforme comprovante de 

pagamento juntado às fls. 361/362.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 116872 Nr: 1726-21.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirineu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Jane Scotti - 

OAB:15.152 -MT

 Intimo a patrona da parte requerida, da data da audiência admonitória 

redesignada para o dia 1º de agosto de 2018, às 15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 39758 Nr: 592-37.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Antonio Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia de Araújo Serpa - 

Procuradora - OAB:, Nicole Romeiro Taveiros (Procuradora 

Federal) - OAB:Mat. 1243.345

 Código n. 39758

DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando o Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, 

OFICIE-SE o Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça solicitando a elaboração do cálculo de liquidação do 

débito.

Observe-se que, nos termos do art. 3º, § 1º do Prov. 11/2017-CM, o ofício 

deverá ser instruído com as seguintes cópias: (a) sentença; (b) acórdão, 

se houver; (c) o(s) título(s) que deu(eram) origem ao cálculo e suas 

alterações; (d) cálculo originário da liquidação e (e) informação referente à 

prioridade legal.

Aportado aos autos o cálculo de liquidação, EXPEÇA-SE ordem de 

pagamento de obrigação de pequeno valor, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, a ser realizado 

no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, mediante 

depósito em agência de banco oficial mais próxima da residência do(a) 

exequente, sob pena de penhora on-line.

No ato da expedição do ofício requisitório, observem-se as orientações 

contidas no Provimento n. 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

 Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41881 Nr: 2680-48.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitorino Lucindo Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 Código n. 41881

DECISÃO

Vistos, etc.

O Executado juntou aos autos cópia do comprovante de interposição de 

recurso de agravo de instrumento e da relação dos documentos que o 

instruíram, na forma do artigo 526 do Código de Processo Civil, bem como 

requereu o juízo de retratação.

A decisão recorrida foi proferida pelo juiz antecessor e titular desta Vara, 

razão pela qual deixo de realizar juízo de retratação, a fim de evitar 

atuação como instância revisora.

Aguarde-se o desfecho do agravo de instrumento n. 

1012987-90.2017.4.01.000.

Às providências.

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 99403 Nr: 1286-93.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Pereira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Capeleiro - 

Procuradora do Estado - OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Código n. 99403

Embargante: Estado de Mato Grosso

Embargado: Eder Pereira de Assis

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Cuida-se de Embargos à Execução ajuizado pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de EDER PEREIRA DE ASSIS, já qualificados nos 

autos.

Despacho inicial à fl. 08.

Contestação às fls. 09/12.

À fl. 28 o Embargado apresentou novo cálculo, sendo que às fls. 30/31 o 

Embargante manifestou sua concordância com o valor de fl. 28.

 Em seguida vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Cuida-se de embargos à execução de n. 379-21.2015.811.0005 – código 

n. 97540.

Considerando que o Embargante concordou com o cálculo de fl. 28, tenho 

que os presentes embargos à execução devem ser extintos em razão da 

falta de interesse processual superveniente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI do NCPC, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Sem custas, ex vi art. 4º, I da Lei n. 9.289/1996.

À luz dos princípios da causalidade e do interesse, deixo de condenar o 

Embargante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Faculto o desentranhamento dos documentos que acompanham a inicial, 

desde que substituídos por cópias.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Diamantino/MT, 21 de junho de 2018.
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RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117410 Nr: 2026-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agson Dennys Ferreira Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantimo - OAB:

 Diante do exposto, ACOLHO INTEGRALMENTE a denúncia e, com fulcro 

no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado Agson 

Dennys Ferreira Gonçalves da Silva, qualificado nos autos, como incurso 

no crime do artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.Intimem-se pessoalmente o acusado, seu defensor e ao 

Ministério Público da presente decisão de pronúncia, tudo de conformidade 

com o que preceitua o art. 420, I, do CPP.Transitada em julgado a decisão 

de pronúncia, nos termos do art. 421 do CPP, tornem conclusos para as 

providências do art. 422 e seguintes do mesmo estatuto processual. Em 

razão do princípio da inocência (art. 5º, LVII, CF), o nome do acusado não 

deverá ser lançado no rol dos culpados, senão após definitivamente 

condenado pelo Tribunal do Júri.As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103394 Nr: 3159-31.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 395, III, do CPP, REJEITO A 

DENÚNCIA e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO e 

determino o arquivamento dos autos.Cientifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências. 

Diamantino/MT, 16 de junho de 2016.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001253-18.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SERGIO ROBERTO NUNES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Certifique-se a tempestividade do recurso 

interposto. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 25 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001659-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MENDES DE ARRUDA (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)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido EMBRATEL TVSAT para 

responder o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA BARRETO PENTEADO SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 08hs e 15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARBOSA CAMELO (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido TELEFONICA BRASIL para 

responder o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 08hs e 20min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE ALVES SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 09hs e 00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARINO BENTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 05/09/2018 às 08hs e 00min, que 
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realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-50.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MUNIZ DE ARRUDA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido CLARO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001563-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ULLAS ANTONIO MARINHO VIEIRA 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)

 

INTIMAR o procurador da requerente para manifestar quanto o pagamento 

comprovado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR o procurador para manifestar quanto o pagamento comprovado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JUNIOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado constante ID12325748 foi interposto no 

prazo legal, bem como requer os benefícios da justiça gratuita. Certifico 

ainda, envio intimação para o recorrido querendo apresentar 

contrarrazões no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000422-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido EDIVAN para responder o 

recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001591-89.2017.8.11.0005. REQUERENTE: LUCIA MARIA FERREIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 25 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA ALVES VERSALLI (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001248-93.2017.8.11.0005. REQUERENTE: VANUSA ALVES VERSALLI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Não recebo o recurso interposto, ante 

sua intempestividade, conforme certidão de id. 13842966 Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 25 de junho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000562-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. T. F. (REQUERENTE)

F. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIANE ANDREA MANOEL OAB - MT13907/B (ADVOGADO)

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para providenciar o 

comparecimento da parte interessada a assinar e retirar o termo de 

guarda que encontra-se no sistema, para posterior arquivamento dos 

autos.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 55310 Nr: 2908-58.2008.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECMDS, MBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, LUDMYLA CAETANO - OAB:23382/O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TAVARES REIS - 

OAB:51524/RS, ANDREIA FELIX DA SILVA - OAB:13039

 Vistos etc.

Defiro o pedido da exequente de fls.235.

Expeça-se alvará, proceda-se á imediata transferência para a conta 

bancária indicada a fl.205.

 Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121479 Nr: 3985-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:MT 15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o desarquivamento dos autos intimo o requerente para 

comparecer na secretaria judiciária para retirar a certidão solicitada, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003636-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003636-33.2018.8.11.0037. 

Vistos etc. Recebo a inicial, vez que preenche os requisitos legais 

previstos no art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal. No tocante ao pedido de 

tutela de urgência para curatela provisória, entendo que merece 

deferimento. A incapacidade da interditanda para assumir 

responsabilidades da vida civil e sua incapacidade de viver só e cuidar de 

si mesma foram atestadas por profissional médico (ID 13431215, pag. 

22/25) O requerente, filho da interditanda, se mostra legitimada para 

interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 do CPC: “A interdição 

pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge ou algum 

parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” Desse modo, nomeio 

o requerente Chernenko do Nascimento Coutinho curador provisório de 

Bárbara Maria do Nascimento Coutinho, o qual deverá prestar 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando autorizado, 

provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e administrar os 

bens da interditanda, inclusive para fins de eventual recebimento dos 

benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade Social, ficando o 

curador nomeado fiel depositário dos valores porventura recebidos e 

também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 do CPC e seguintes. 

Designo audiência de entrevista[1] para o dia 21/08/2018 às 15h30min. 

Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 1o, do CPC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Serve a presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Primavera do Leste, 

25/06/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexistente 

qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 8921-63.2014.811.0037

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

PARTE RÉ: TARSO ANDREI GOMES

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

297.605,98. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer 

embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: O requerido firmou com 

o requerente Cédula Rural Hipotecária nº 200110695-6, para aquisição de 

máquina agrícola. Os requeridos não honraram com suas obrigações , 

contraindo perante a financeira uma dívida, no valor de R$ 297.605,98 ( 

duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinco reais e noventa e oito 

centavos).

DESPACHO/DECISÃO: Visto.

Ante o resultado da pesquisa via convênios, determino que seja 

diligenciado nos endereços diversos dos constantes nos autos, e em 

caso de insucesso, autorizo, desde já, a citação por edital, prazo de 20 

dias.Cumpra-se.Eu, Elizandra B. de Campos Silva-Técnica Judicial, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 26 de junho de 2018.

Ésio Martins de FreitasGestor(a) Judiciário(a)Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000522-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 
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hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006050-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA LIANE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001393-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINHEIRO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001308-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WIDEFRAN DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002479-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE WIMMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001519-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIJIANE SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

28 de junho de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, dia e 

hora marcados, trazendo consigo DOCUMENTOS PESSOAIS, LAUDOS e 

EXAMES MÉDICOS relativos à pretensão aludida na inicial, para colaborar 

com os esclarecimentos do perito. Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 

2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DEFENTE NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PEDROSO FRANCO (RÉU)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

 

Diante do requerimento contido no Id. 13770578 e dado a decisão 

anteriormente proferida, designa-se a audiência de conciliação para o dia 

18 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. Primavera do Leste-MT, 25 de 

junho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004193-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON HENRIQUE DI DOMENICO CUCATO (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004193-20.2018.8.11.0037. 
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AUTOR: ALYSSON HENRIQUE DI DOMENICO CUCATO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É 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. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004198-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR FRODER (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004198-42.2018.8.11.0037. 

AUTOR: EVANIR FRODER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 
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232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

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. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 22 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004200-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILANIA APARECIDA COUTINHO (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004200-12.2018.8.11.0037. 

AUTOR: EDILANIA APARECIDA COUTINHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É 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. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 
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entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se o Ministério Público. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

22 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004216-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS VIEIRA MARTINS (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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004216-63.2018.8.11.0037. 

AUTOR: JEAN CARLOS VIEIRA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É 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. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003643-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARANHAO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDVALDO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0012175A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003643-25.2018.8.11.0037. AUTOR: JOÃO MARANHÃO JUNIOR RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Integralizando a lide pessoa 

jurídica de direito público (Estado de Mato Grosso), a competência 

funcional para julgamento é do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera 

do Leste (MT), a teor do disposto na Resolução n.º 005/2014/TP. Destarte, 

declino da competência e determino a remessa dos autos eletrônicos ao 

Juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste (MT), materialmente 

competente para processo e julgamento da ação. Procedam-se às baixas 

e anotações pertinentes. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de 

junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1003659-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR BRESSAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT0016318A 

(ADVOGADO)

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021/O (ADVOGADO)

MARCELO SEGURA OAB - SP123414 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003659-76.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: VALMOR BRESSAN 

EMBARGADO: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. 

Recebo os embargos para discussão. Cite-se a embargada para 

contestar, em 15 (quinze) dias, consignando as advertências legais. 

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 20 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003962-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JONATHAN HENGEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Processo: 1003962-90.2018.8.11.0037; AUTOR: WILLIAN JONATHAN 

HENGEN RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

INTIMAÇÃO Intimo as partes da decisão do ID 13757785, bem como acerca 

da audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Fórum Data: 08/08/2018 Hora: 14:30 , conforme certidão a seguir 

transcrita: "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 08 de 

agosto de 2018, às 14h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste-MT, 26 de 

junho de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário" Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003787-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA DA SILVA 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 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003787-96.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ELIVANIA DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

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

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

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. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se o Ministério Público. Intime-se. Expeça-se o 
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necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004007-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLI ARRUDA SEOLIM OAB - MT20261/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004007-94.2018.8.11.0037. 

AUTOR: FAGNER OLIVEIRA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário 

da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar 

com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme 

artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho 

Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para 

depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos 

honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo 

Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita 

seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de 

certidão em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De 

posse da certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por 

meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo 

magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado após o 

término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual 

prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado 

deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É 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. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002553-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA TOLENTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO GALVAO DE SENA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002553-79.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: ODILA TOLENTINO EXECUTADO: CRISTIANO GALVAO DE 

SENA Vistos etc. Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 

(três) dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de 

que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor 

à execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) 

dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado 

ser expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar 

o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial 

de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 
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certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. 

Expeça-se certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade. No prazo de 10 (dez) dias de sua 

concretização, a parte exequente deverá comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas. Formalizada penhora sobre bens suficientes para 

cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) 

dias, o cancelamento as averbações relativas àqueles não penhorados, 

determinando o juiz o cancelamento das averbações caso a parte 

exequente não o faça no prazo (CPC, art.828). O exequente que promover 

averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações 

indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados (CPC, art.828, §5º). Inexistindo pagamento no tríduo legal, 

inclua-se o nome do executado em cadastros de inadimplentes (CPC, 

art.782, §3º). Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002703-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SOUSA LOPES OAB - PB14910 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FURTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002703-60.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[TÍTULOS DE CRÉDITO]. 

EXEQUENTE: PIONEIRO COMBUSTÍVEIS LTDA EXECUTADO: JOSÉ 

FURTADO Vistos etc. Nos termos do artigo 15 da Lei nº 5.474/68, a 

cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade 

com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, quando se 

tratar de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: 

a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil 

comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; c) o sacado não 

tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e 

pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. Nesse passo, não há 

nos autos documento hábil comprobatório da entrega e recebimento das 

mercadorias relativas às notas fiscais identificadas pelos números 2371, 

2358, 2359, 2356 e 2355, as quais são objeto desta ação de execução. 

Destarte, intime-se a parte exequente para apresentar o documento hábil 

comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria relativo às 

duplicatas executadas, em 15 (dias), sob pena de indeferimento da 

petição inicial, podendo, alternativamente, pelo princípio da economia 

processual, postular pela conversão da ação executiva em ação de 

cobrança, mediante emenda da petição inicial. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002534-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DE PAULA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002508-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. V. GUIMARAES SERVICOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINDA TERESINHA SCHUSTER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002508-75.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 50.355,30; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: T. A. V. 

GUIMARAES SERVICOS Parte Ré: EXECUTADO: MINDA TERESINHA 

SCHUSTER Vistos etc. Cite-se a executada para pagar a dívida no prazo 

de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-a 

de que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se 

opor à execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, devendo a executada 

ser expressamente advertida de que, no caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação da executada. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pela executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar 

a executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial 

de justiça procurará a executada 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. 

Concluídas as diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 18 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002552-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINEU BANISKI (EXECUTADO)

ANTONIO JOSNEI RIBAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002552-94.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 66.009,23; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IGUACU 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Parte Ré: EXECUTADO: LINEU BANISKI, 

ANTONIO JOSNEI RIBAS Vistos etc. Citem-se os executados para 

pagarem a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art.829, caput), cientificando-os de que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão se opor à execução por meio de embargos, 

oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.915), bem como que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderão requerer que 

lhes seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês 

(CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor do débito, devendo os executados ser expressamente 

advertidos de que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, 

art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 159 de 686



penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação dos executados. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelos 

executados e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (CPC, art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar 

os executados, arrestar-lhes-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial 

de justiça procurará os executados 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. 

Expeça-se certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade. No prazo de 10 (dez) dias de sua 

concretização, a parte exequente deverá comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas. Formalizada penhora sobre bens suficientes para 

cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) 

dias, o cancelamento as averbações relativas àqueles não penhorados, 

determinando o juiz o cancelamento das averbações caso a parte 

exequente não o faça no prazo (CPC, art.828). O exequente que promover 

averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações 

indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos 

apartados (CPC, art.828, §5º). Concluídas as diligências, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002554-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINEU BANISKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002554-64.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 185.144,25; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[NOTA PROMISSÓRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: IGUACU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA Parte Ré: 

RÉU: LINEU BANISKI Vistos etc. Havendo prova escrita sem eficácia de 

título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, 

concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa (CPC, art.701, caput) ciente de que, se cumprir o 

mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais 

(CPC, art.701, §1º). Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, 

observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença 

(CPC, art.701, §2º). Independentemente de prévia segurança do juízo, o 

réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

embargos à ação monitória (CPC, art.702, caput). Expirado o prazo, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 18 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003067-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ONOFRE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADELIA ROCHA INACIO DE MORAES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE GERALDO DE LIMA (REQUERIDO)

CATIA VIRGINIA ANDRADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003067-32.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: ELMO ONOFRE SILVA DE OLIVEIRA, ADELIA ROCHA 

INACIO DE MORAES OLIVEIRA REQUERIDO: CATIA VIRGINIA ANDRADE, 

VICENTE GERALDO DE LIMA Vistos etc. Trata-se de ação de rescisão 

contratual c/c reintegração de posse c/c reparação por perdas e danos 

proposta por Elmo Onofre Silva de Oliveira e Adélia Rocha Inácio de 

Moraes Oliveira em face de Catia Virginia Andrade e Vicente Geraldo de 

Lima, qualificados nos autos em epígrafe, com pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza cautelar. A pretensão material fundamenta-se no 

inadimplemento contratual dos requeridos, relativo ao contrato de compra 

e venda de imóvel. Em sede de tutela provisória de urgência de natureza 

cautelar postula pela reintegração de posse no imóvel ou pelo depósito 

mensal do valor de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a fim de 

assegurar oportunamente a reparação das perdas e danos. A petição 

inicial foi instruída com documentos. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. A 

concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de 

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

o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Sob tal conjuntura, não há elementos 

processuais que indiquem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, já que o bem negociado é imóvel, não havendo risco de 

perecimento. Ademais, não há prova da insolvência dos requeridos, fato 

que justificaria fundado temor quanto ao ressarcimento das perdas e 

danos. Isto posto, não preenchidos os pressupostos legais, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição 

inicial para processamento pelo rito comum. Remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 21 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 33338 Nr: 1543-71.2005.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCIRIO ANTONIO GEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARÇA BRANCA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, EVANDRO R.R. DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURÉLIO ALENCAR SOARES 

DE OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/5.958

 Processo nº 1543-71.2005.811.0037 (Código 33338)

Ação de Reparação de Danos Materiais

Requerente: Tarcirio Antônio Gebert

Requerido: Garça Branca Comércio e Representações Ltda

Requerido: Evandro R. R. da Silveira

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista que a parte requerida Garça Branca Comércio e 
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Representações Ltda apenas arguiu a ilegitimidade passiva em sede de 

alegações finais, em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a 

questão suscitada, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 11 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68986 Nr: 1295-32.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO JOSÉ DE ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO por Júlio José de 

Almeida Neto na Ação de Cobrança proposta em face de Itaú Seguros S/A 

e CONDENO a respectiva seguradora ao pagamento de indenização no 

valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de 

correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a partir da data da citação, conforme 

Súmula 426 do STJ.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento), nos 

moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 11 de 

junho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143958 Nr: 1604-77.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CESAR MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI LUIZ BAGGIO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA TEIXEIRA - 

OAB:RS 82723-A

 Processo nº 1604-77.2015.811.0037 (Código 143958)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Caio Cesar Manoel

Executado: Mauri Luiz Baggio e Cia LTDA

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento integral da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial anexo.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Em seguida, imediata conclusão.

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 19 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74652 Nr: 6971-58.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Paiva, MARIA HELENA VARGAS PAIVA, 

PAULO INACIO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do embargado para 

manifestar-se acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, 

com a seguinte informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69253 Nr: 1561-19.2010.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, MARIANA CALVO CARUCCIO - OAB:19412/OAB MT, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do requerido para 

manifestar-se acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, 

com a seguinte informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1003659-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR BRESSAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT0016318A 

(ADVOGADO)

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021/O (ADVOGADO)

MARCELO SEGURA OAB - SP123414 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003659-76.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: VALMOR BRESSAN 

EMBARGADO: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. 

Recebo os embargos para discussão. Cite-se a embargada para 

contestar, em 15 (quinze) dias, consignando as advertências legais. 

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 20 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004650-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HILTHON MAIA (EXEQUENTE)

CARMEM JORDAO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

DARCI CAMARGO (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 intimação dos 

executados, no prazo de 10 dias
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005384-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005384-37.2017.8.11.0037. AUTOR: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Trata-se de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios proposta por João Oliveira de Lima contra o 

Banco do Brasil S/A. Anota que firmou contrato de prestação de serviços 

advocatícios com o requerido e que após mais de 15 (quinze) anos este 

rescindiu unilateralmente o contrato, sem que o contratado (requerente) 

tivesse incorrido em culpa. Diz que com a rescisão foi impossibilitado de 

receber os honorários dos trabalhos realizados no processo de busca e 

apreensão nº 153/2005 (Comarca de Primavera do Leste – MT), o que lhe 

assegura o direito a postular o arbitramento judicial. Pede a condenação 

do requerido em, no mínimo, 20% do valor real da causa ou do benefício 

econômico que advier ao cliente, acrescido de correção monetária e juros 

de mora, além da condenação em honorários de sucumbência. O 

requerido, em contestação, refuta os termos da inicial e defende, 

preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a carência da ação, por 

pretender receber honorários de forma diversa da contratada e de que 

somente cabe ação de arbitramento no caso da inexistência de 

estipulação ou acordo dos honorários. No mérito, afirma a higidez do 

contrato e sustenta a fixação dos honorários conforme as cláusulas 

estabelecidas. Pede a improcedência da ação. O autor, em impugnação à 

contestação, refuta as preliminares e ratifica os termos da inicial. É o 

breve relato. Decide-se. Os elementos constantes do processo e os 

argumentos jurídicos apresentados são suficientes para o deslinde do 

feito, de modo que se passa ao julgamento antecipado. Ab initio, 

verifica-se a improcedência das preliminares. No que pertine à preliminar 

de inépcia da inicial e carência da ação, verifica-se que estas se 

confundem com o mérito. Desse modo, afastam-se as preliminares 

suscitadas. Quanto ao mérito, a ação é parcialmente procedente, e 

merece reparo apenas no que toca ao valor pretendido a título de 

arbitramento de honorários. O cerne da controvérsia está em saber se o 

requerente tem direito ao arbitramento judicial dos honorários em razão do 

rompimento antecipado da avença ou se os honorários somente seriam 

devidos ao final da demanda de execução e se o exequente (requerido) 

obtivesse sucesso. A matéria está sedimentada no âmbito do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de existir o direito ao 

arbitramento judicial dos honorários no caso de rescisão antecipada do 

contrato e mesmo quando há cláusula que prevê a remuneração 

exclusivamente pela sucumbência, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO AO 

ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – § 2º DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO 

DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 4º DO ARTIGO 20 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE – 

HONORÁRIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. Ainda que tenha havido contrato verbal com previsão de 

recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência 

(ao final da demanda), o rompimento da avença antes de finda a demanda 

pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao 

profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena 

de locupletamento ilícito do contratante. (...) (Ap 71317/2015, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 106189/2015 - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO QUE 

PREVÊ A REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DECORRENTE DE 

SUCUMBÊNCIA - RECISÃO CONTRATUAL - DIREITO DO CAUSÍDICO DE 

RECEBER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ ENTÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora havendo previsão contratual para recebimento da 

verba honorária em razão da sucumbência, porém na hipótese de a 

instituição financeira ter rescindido o contrato de prestação de serviços, o 

causídico faz jus ao recebimento pelos serviços prestados até então. (Ag 

144041/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015). No caso, o requerente demonstrou a existência da 

contratação, a prestação dos serviços no processo de busca e 

apreensão nº 153/2005 (Comarca de Primavera do Leste – MT) e a 

rescisão unilateral promovida pelo requerido, além do não recebimento de 

qualquer valor pelos serviços prestados até então, de modo que o 

acolhimento do pedido é medida que se impõe. Ao analisar os documentos 

apresentados, verifica-se que o valor pretendido a título de honorários 

(mínimo de 20% do valor atualizado da dívida) é exacerbado. Com efeito, 

embora o contrato tenha sido rescindido, se o requerente continuasse na 

prestação dos serviços, ou seja, se permanecesse atuando por mais 

tempo nos processos, não receberia o valor que pretende seja arbitrado, 

mas sim um valor menor, conforme previsão da cláusula oitava e seus 

parágrafos, logo, entendo prudente e razoável a fixação dos honorários 

decorrentes do trabalho apresentado no processo de busca e apreensão 

nº 153/2005 (Comarca de Primavera do Leste – MT) no patamar de R$ 

10.000,00 (Dez mil reais). Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz 

resolve o mérito da ação e julga parcialmente procedente o pedido inicial, 

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

condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (Dez mil 

reais) a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo 

requerente no processo de busca e apreensão nº 153/2005 (Comarca de 

Primavera do Leste – MT), com a incidência de correção monetária e juros 

de mora desde a data da citação. Ante o requerente ter sucumbido em 

parte mínima do pedido, condena-se o requerido nas custas e despesas 

processuais, bom como em honorários advocatícios no valor de 10% 

sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as anotações e cautelas de costume. Publique-se e registre-se pelo 

sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de 

junho de 2018. Glenda Moreira Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004920-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004920-13.2017.8.11.0037. AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Trata-se de ação de arbitramento de 

honorários advocatícios proposta por João Oliveira de Lima contra o 

Banco do Brasil S/A. Anota que firmou contrato de prestação de serviços 

advocatícios com o requerido e que após mais de 15 (quinze) anos este 

rescindiu unilateralmente o contrato, sem que o contratado (requerente) 

tivesse incorrido em culpa. Diz que com a rescisão foi impossibilitado de 

receber os honorários dos trabalhos realizados ação de execução nº 

264/2003 código n° 25633 (Comarca de Primavera do Leste – MT), o que 

lhe assegura o direito a postular o arbitramento judicial. Pede a 

condenação do requerido em, no mínimo, 20% do valor real da causa ou 

do benefício econômico que advier ao cliente, acrescido de correção 

monetária e juros de mora, além da condenação em honorários de 

sucumbência. O requerido, em contestação, refuta os termos da inicial e 

defende, preliminarmente, prescrição/decadência e inépcia da petição 

inicial, por pretender receber honorários de forma diversa da contratada e 

de que somente cabe ação de arbitramento no caso da inexistência de 

estipulação ou acordo dos honorários. No mérito, afirma a higidez do 

contrato e sustenta a fixação dos honorários conforme as cláusulas 
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estabelecidas. Pede a improcedência da ação. O autor, em impugnação à 

contestação, refuta as preliminares e ratifica os termos da inicial. É o 

breve relato. Decide-se. Os elementos constantes do processo e os 

argumentos jurídicos apresentados são suficientes para o deslinde do 

feito, de modo que se passa ao julgamento antecipado. Ab initio, 

verifica-se a improcedência das preliminares. Não há que se falar em 

prescrição ou decadência, à medida que o autor não discute cláusula 

contratual, mas o seu direito às verbas honorárias em decorrência de 

rescisão antecipada e unilateral do contrato. No que pertine à preliminar de 

inépcia da inicial e carência da ação, verifica-se que estas se confundem 

com o mérito. Desse modo, afastam-se as preliminares suscitadas. Quanto 

ao mérito, a ação é parcialmente procedente, e merece reparo apenas no 

que toca ao valor pretendido a título de arbitramento de honorários. O 

cerne da controvérsia está em saber se o requerente tem direito ao 

arbitramento judicial dos honorários em razão do rompimento antecipado 

da avença ou se os honorários somente seriam devidos ao final da 

demanda de execução e se o exequente (requerido) obtivesse sucesso. 

A matéria está sedimentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no sentido de existir o direito ao arbitramento judicial dos 

honorários no caso de rescisão antecipada do contrato e mesmo quando 

há cláusula que prevê a remuneração exclusivamente pela sucumbência, 

verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL – 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO 

PROCESSO – DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – § 2º DO 

ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL E § 

4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SERVIÇOS 

PRESTADOS PARCIALMENTE – HONORÁRIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO – 

OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que 

tenha havido contrato verbal com previsão de recebimento dos honorários 

advocatícios apenas se houver sucumbência (ao final da demanda), o 

rompimento da avença antes de finda a demanda pelo contratante, 

impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao profissional o 

direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena de 

locupletamento ilícito do contratante. (...) (Ap 71317/2015, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 106189/2015 - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO QUE 

PREVÊ A REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DECORRENTE DE 

SUCUMBÊNCIA - RECISÃO CONTRATUAL - DIREITO DO CAUSÍDICO DE 

RECEBER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ ENTÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora havendo previsão contratual para recebimento da 

verba honorária em razão da sucumbência, porém na hipótese de a 

instituição financeira ter rescindido o contrato de prestação de serviços, o 

causídico faz jus ao recebimento pelos serviços prestados até então. (Ag 

144041/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015). No caso, o requerente demonstrou a existência da 

contratação, a prestação dos serviços no processo de ação de execução 

nº 264/2003 código n° 25633 (Comarca de Primavera do Leste – MT) e a 

rescisão unilateral promovida pelo requerido, além do não recebimento de 

qualquer valor pelos serviços prestados até então, de modo que o 

acolhimento do pedido é medida que se impõe. Ao analisar os documentos 

apresentados, verifica-se que o valor pretendido a título de honorários 

(mínimo de 20% do valor atualizado da dívida) é exacerbado. Com efeito, 

embora o contrato tenha sido rescindido, se o requerente continuasse na 

prestação dos serviços, ou seja, se permanecesse atuando por mais 

tempo nos processos, não receberia o valor que pretende seja arbitrado, 

mas sim um valor menor, conforme previsão da cláusula oitava e seus 

parágrafos, logo, entendo prudente e razoável a fixação dos honorários 

decorrentes do trabalho apresentado no processo de execução nº 

264/2003 código n° 25633 (Comarca de Primavera do Leste – MT), no 

patamar de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Forte nesses fundamentos, o 

Estado-juiz resolve o mérito da ação e julga parcialmente procedente o 

pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 

(Dez mil reais) a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo 

requerente no processo de execução nº 264/2003 código n° 25633 

(Comarca de Primavera do Leste – MT),, com a incidência de correção 

monetária e juros de mora desde a data da citação. Ante o requerente ter 

sucumbido em parte mínima do pedido, condena-se o requerido nas custas 

e despesas processuais, bom como em honorários advocatícios no valor 

de 10% sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as anotações e cautelas de costume. Publique-se e 

registre-se pelo sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 25 de junho de 2018. Glenda Moreira Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005487-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO BATTISTON (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005487-44.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: BERNARDO BATTISTON Visto, Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR proposta por BANCO ITAU - 

UNIBANCO S/A contra BERNARDO BATTISTON ambos qualificados. A 

requerente foi intimada para comprovar o recolhimento de taxas e custas 

processuais (id. 10802864). Na sequência, a parte autora requereu a 

desistência da ação, com renúncia ao prazo recursal, pugnou pela 

imediata certificação do trânsito em julgado da sentença, e comunicações 

aos órgãos competentes para as baixas das restrições judiciais anotada 

no prontuário do veículo via RENAJUD. Decide-se. Diante do exposto, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação 

com a renúncia do prazo recursal (id.11893901), 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. Verifica-se 

que não há baixas a serem realizadas por este juízo. Sem honorários, uma 

vez que não se formou o contraditório. Com o trânsito em julgado e 

observadas às formalidades legais, arquive-se os autos. Publicada e 

registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 29 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002286-10.2018.8.11.0037

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:

APARECIDA CORREA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA LUANA CORREA ALVES ROMANCINI OAB - MT22888/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002286-10.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

APARECIDA CORREA ALVES Visto, Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar ajuizado por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A contra Aparecida Correa Alves. Recebida a inicial, 

deferiu-se o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do bem (ID 

12910079). O veículo foi apreendido, conforme documentos de ID 

136894430/13689504. No ID 13759889/13814585, a requerida junta aos 

autos comprovante de pagamento do débito, incluindo custas, taxas e 

honorários, e requer a restituição do veículo. É o relatório. Decide-se. 

Verifica-se que, conforme as guias de depósito judicial apresentadas (ID 

13760132/ 13814585), a requerida efetuou o pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas, bem como, das custas e taxas processuais, 

diligência e honorários advocatícios. Conforme redação atribuída pela Lei 

nº 10.931/2004 ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor 

poderá pagar, em 05 (cinco) dias, a integralidade da dívida pendente, 

devendo incluir-se tanto as prestações vencidas quanto aquelas que se 

venceram antecipadamente. Neste sentido, cita-se jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

PURGAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - 
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NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para 

haver a purga da mora, é necessário que a parte interessada deposite o 

valor integral do débito e não somente as parcelas vencidas. - O § 1º, do 

artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, 

de 14 de novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, 

compreende as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos 

contratuais, custas e os honorários arbitrados, não havendo que se 

cogitar do pagamento apenas das vencidas. (TJ-MG - AI: 

10000160065850001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de 

Julgamento: 16/05/0016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/05/2016). Ante o exposto, considerando o depósito judicial 

realizado pela requerida, que demonstra sua boa fé em adimplir o débito, 

defere-se o pedido e determina-se a restituição do veículo apreendido. 

Intime-se o requerente para apresentar os dados bancários para 

expedição de alvará e dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, concluso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000328-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO EDUARDO FINEZI DA SILVA (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000328-86.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCELO 

EDUARDO FINEZI DA SILVA Visto, Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR proposta por BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra MARCELO EDUARDO 

FINEZI DA SILVA ambos qualificados. A parte autora foi intimada para 

comprovar o recolhimento de taxas e custas processuais (id. 11628613). 

Na sequência, a requerente pugnou pela desistência da ação e a 

comunicação aos órgãos competentes para as baixas das restrições 

judiciais. Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por 

sentença o pedido de desistência da ação (id.12264153), 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. Verifica-se 

que não há baixas a serem realizadas por este juízo. Sem honorários, uma 

vez que não se formou o contraditório. Com o trânsito em julgado e 

observadas às formalidades legais, arquive-se os autos. Publicada e 

registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 29 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000003-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE CASTRO (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 0 0 3 - 1 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO BATISTA 

DE CASTRO Visto, Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., contra JOÃO 

BATISTA DE CASTRO, ambos qualificados. Deferiu-se o pedido liminar e 

determinou-se a citação do requerido (id. 11324639. Na sequência a parte 

autora pugnou pela desistência da ação, a baixa imediata via RENAJUD, 

ofício ao DETRAN/MT para que o órgão proceda à baixa do DESBLOQUEIO 

JUDICIAL do veículo descrito na exordial, bem como as baixa de 

comunicações aos órgãos competentes inclusive ao SERASA Decide-se. 

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de 

desistência da ação (id: 11840747), 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. Custas e taxas judiciais pagas. 

Verifica-se que não há baixas a serem realizadas por este juízo. Sem 

honorários, uma vez que não se formou o contraditório. Com o trânsito em 

julgado e observadas às formalidades legais, arquive-se os autos. 

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 29 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000079-72.2017.8.11.0037

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:

JOELSON ALVES DE BRITO (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 : 

1000079-72.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOELSON ALVES DE BRITO Visto, Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO 

S/A, contra JOELSON ALVES DE BRITO, ambos qualificados. As partes 

realizaram acordo extrajudicial e requerem a homologação e extinção do 

presente feito (id 11833348). Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz 

HOMOLOGA o acordo entabulado pelas partes, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga 

extinto o presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o 

artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Custas e taxas 

judiciais pagas (id: 4589862). Sem condenação de honorários uma vez 

que não se formou o contraditório. Com o trânsito em julgado, e 

observadas às formalidades legais, arquive-se. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 30 de 

maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001022-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUSTODIO & GONCALVES LTDA - ME (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BASSI OAB - 025.246.929-14 (REPRESENTANTE)

AILTON JOSE DE MOURA OAB - 017.148.029-57 (REPRESENTANTE)

 

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 : 

1001022-55.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA - 

EPP, CUSTODIO & GONCALVES LTDA - ME REPRESENTANTE: AILTON 

JOSE DE MOURA, LUCIANO BASSI Visto, Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA, COM BASE EM TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, proposta por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO - 

LTDA., contra DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BH LTDA e BASSI 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, todos qualificados. Determinou-se a 

citação do requerido para pagar a dívida (id. 12381011). Na sequência a 

parte autora pugnou pela homologação da minuta de acordo juntada em id 

12404339. Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o 

acordo entabulado pelas partes e a renúncia ao prazo recursal, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, com resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. 

Custas e taxas judiciais pagas (id: 11953198/ 12001143). Honorários 

conforme convencionados entre as partes. Com o trânsito em julgado, e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 164 de 686



observadas às formalidades legais, arquive-se. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164626 Nr: 2502-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORNAC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ALMEIDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLYSSON PEREIRA CAMPOS - 

OAB:MG/ 101.913, ELANE CRISTINA CALDEIRA - OAB:MG/163459, 

RENATA ALTIVO DELLARETTI - OAB:MG/ 85467, ROBERTA 

PARREIRAS MORAIS - OAB:MG/ 134984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre a avaliação de p. 80, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 48733 Nr: 4209-74.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, JULIANO CÉSAR 

CLEMENTE - OAB:14.340, MARCOS ANTONIO GUIMARÃES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - OAB:MT 

3533-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 108890 Nr: 8080-73.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA, 

MELINA BEE PERERA, AGROPASTORIL RIO PARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, co a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar a averbação da penhora, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121102 Nr: 3599-96.2013.811.0037

 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: HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO CHIAPPA - 

OAB:83791, JULIANA NOGUEIRA MAGRO - OAB:210206

 Nos termos da decisão de p. 165, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar as partes para apresentarem os memoriais finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 184695 Nr: 1276-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NUTRICELER - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, 

CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Torno sem efeito a certidão de fls. 83, e impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte EMBARGADA para informar o endereço da 

Empresa Seara de petição fls. 74-v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171227 Nr: 5810-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZÉLIA MARTINI NOGUEIRA, HONOFRE 

NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de ação de execução proposto por Banco Bradesco S.A contra 

Zelia Martini Nogueira e Honofre Nogueira Neto, ambos qualificados nos 

autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo (p.47/48).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.47/48, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, julga extinto este feito, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias conforme acordado entre as partes.

 Honorários como convencionado entre as partes.

Verifica-se que não há baixas RENAJUD a serem realizadas por este 

juízo.

No que refere ao pedido de p. 49, determina-se a baixa da penhora (p. 

45), a devolução do valor bloqueado (p.49), conforme requerido.

Com o trânsito em julgado, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109947 Nr: 264-06.2012.811.0037

 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: LEILA CRISTINA LEME DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FABRINNY PIMENTA 

BRAGA - OAB:15866/MT, GILBERTO LUÍS ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:MT 11546-A

 Visto,

Considerando a petição da parte autora (p. 218), determina-se o 

levantamento dos valores depositados em juízo, para conta informada 

(p.218), expeça-se alvará judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 180738 Nr: 10940-71.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIR JOSÉ NICOLODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR JOSÉ DA ROLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIOTTO - 

OAB:MT-6862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 44032 Nr: 6566-61.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 Visto,

Considerando a certidão de p. 286, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69845 Nr: 2153-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A

 Visto,

Ante a petição de p. 220/223, manifeste-se o executado, no prazo legal.

Após, façam-se os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 202540 Nr: 9321-72.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROSUL COMÉRCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS 

LTDA ME, NERCINO CARNEIRO GOVEIA JUNIOR, MIRIAN ALINE ABI 

GOVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente dar 

andamento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109687 Nr: 60-59.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.610

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 4.583,50 (quatro mil quinhentos e oitenta e três 

reais e cinquenta centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena da 

multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112495 Nr: 3002-64.2012.811.0037

 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: OLÍVIO FURMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS POMIN - 

OAB:PR/ 26.982, ROSANA RIGONATO JUNQUEIRA - OAB:23.422/PR

 Vistos,

 Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais manejada por OLÍVIO 

FUHRMANN em face de LUIZ CARLOS DE FREITAS, ambos qualificados.

Alega ter celebrado com o requerido em 06/7/2007, o contrato de compra 

e venda de dois veículos, Scania/T112 HW 4x2, ano e modelo 1990, placa 

IHQ 7785, RENAVAN 5843333030, placa IHQ7785, Chassi 

9BSTH4X2ZL3237763 e carreta REB/RANDON SR Chassi 

9ADG12430PM102745, pelo valor de R$180.000,00, em que pesava sobre 

referidos bens ônus de alienação fiduciária no valor de R$91. 549,15, 

representada por 35 parcelas de R$2.615,69 cada.

Diz que foi pactuado que o requerido assumiria, imediatamente, o 

pagamento da referida alienação fiduciária e pagaria 35 prestações de 

R$385,00, além de 25 parcelas de R$3.000,00, bem como que o requerido 

tomou posse dos bens no ato da contratação.

Fala que o requerido descumpriu o contrato, em especial, quanto ao 

pagamento “no dia do vencimento” da parcela referente a alienação 

fiduciária, o que levou à indevida negativação do nome do autor.

Relata que o requerido não pagou também, como pactuado, o IPVA do 

veículo placa IHQ7785, e novamente causou prejuízos ao autor, porquanto 

este último ficou cadastrado como devedor da Fazenda Pública Estadual e 

sofreu restrição pelo Fisco Estadual, fato que diz tê-lo prejudicado na 

atividade de agricultura familiar que desenvolve, em especial, na venda 

dos produtos agrícolas porquanto foi impedido de emitir Nota Fiscal dos 

referidos produtos.

Assevera que para modificar a situação prejudicial teve de postular o 

parcelamento do IPVA do ano de 2012, no valor de R$174,85, devido pelo 

requerido e de pagar, portanto, a primeira parcela. Também argui que o 

requerido ainda está pagando o valor parcial das prestações que assumiu 

no contrato, o que evidencia estar inadimplente e, portanto, em mora.

 Postula o deferimento de justiça gratuita, pugna pela procedência da ação 

e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e a 

reembolsar o autor no valor de R$174,85, devidamente atualizado desde a 

data do pagamento (03/4/2012).

Na contestação, o requerido postula pela concessão de justiça gratuita e 

defendeu a extinção da ação em razão da prescrição pelo decurso do 

prazo de 02 anos, que diz ser aplicável para ações de reparação de 

danos. Defende, ainda, a extinção da ação, sem mérito, por entender ser 

incabível a propositura desta Ação de Indenização (fls. 29/46).

 Sustenta a inépcia da petição inicial, por falta de demonstração da dívida 

e/ou da sua suposta responsabilidade, bem como não ter prova da 

alegada negativação indevida de nome e, ainda, a falta de valor da causa. 

No mérito, pede a improcedência da ação e a condenação do autor por 

litigância de má-fé.

Impugnação (fls. 306/314).

É o relatório. Decide-se.

O processo está preparado para julgamento. As provas constantes já são 

suficientes para a análise e julgamento. De modo que se revela 

desnecessária a instrução, o que geraria apenas atraso na prestação 

jurisdicional.
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De início passa-se a análise da prejudicial de mérito e das preliminares 

arguida pelo requerido.

DA PRESCRIÇÃO.

Trata-se de Ação de Indenização, em que o autor busca a compensação 

moral em razão de indevida negativação e de restrição de seu nome, por 

eventual culpa do requerido.

O prazo para propositura de Ação de Indenização decorrente de indevida 

negativação, conforme é a regra do art. 206, §3º, V, do Código Civil, é de 

03 anos, contados a partir da data da ciência inequívoca da negativação.

 Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – TERMO “A QUO” – DATA DA CIÊNCIA DO REGISTRO 

INDEVIDO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, CPC – PRIMEIRO 

RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. É dever da instituição financeira em proceder com a cautela 

necessária para verificação da documentação pessoal para realização de 

empréstimos, de modo a não permitir negociação fraudulenta. Para a 

caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é 

despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o 

simples negativação indevida de seu nome. É de 03 (três) anos o prazo 

prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, 

decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em 

cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, §3º, V, do Código 

Civil (AgInt no REsp 1294478/RS), cuja contagem tem início da data em o 

consumidor toma ciência inequívoca do registro desabonador. Na fixação 

do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das 

partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de 

caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas 

que não leve o devedor a bancarrota.” (Ap 124159/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).

A negativação do nome do autor, embora tenha sido disponibilizada em 02 

de novembro de 2009, chegou à sua ciência inequívoca em 18 de junho de 

2010. Data esta da expedição da consulta pela Câmara de Dirigentes 

Lojistas. (doc. fls. 15).

Realça-se que nenhuma das duas partes informou que o autor teve 

ciência inequívoca da negativação de seu nome em data diversa daquela 

consignada no documento expedido pela Câmara de Dirigentes Lojistas.

A ação foi proposta em 17 de maio de 2012 (doc. Fls. 05).

Assim, contado o prazo de três anos a partir da data da expedição da 

negativação do nome (18/06/2010), tem-se não ter decorrido o prazo de 

três anos prescrito pela regra do art. 206, §3º, V, do Código Civil, 

porquanto a ação foi proposta em 17 de maio de 2012.

Importante consignar que o argumento do requerido para sustentar a 

prescrição é a data da celebração do contrato que gerou a indevida 

negativação, fundamento, aliás, sem amparo legal. Não alegou, portanto, o 

requerido, nada sobre a data da ciência inequívoca do autor quanto a 

negativação do nome.

Assim, afasta-se, pois, a alegada prejudicial de mérito.

De igual forma, sem razão a sustentação de impropriedade do manejo da 

ação indenizatória.

 A escolha da propositura da ação compete ao autor. De modo que não é 

obrigado a arguir exclusivamente em sede de Reconvenção eventual dano 

moral, máxime se tem à sua disposição, por garantia legal, a utilização da 

ação própria para tanto.

Também sem razão a alegada impropriedade da propositura desta ação.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

O autor postula indenização por danos morais decorrente de eventual 

indevida negativação de seu nome. Instruiu sua petição inicial com a prova 

da negativação e com a cópia do documento (contrato) que gerou o fato 

ensejador da restrição. De modo que não há falar em inépcia da petição 

por falta de documentos aptos a demonstrar o direito vindicado.

Quanto ao valor da causa, em que pese o autor não ter indicado o referido 

valor da causa na parte final da sua petição inicial, trata-se de vício 

passível de correção.

E a correção foi feita pela petição protocolada em 20 de junho de 2012, 

juntada, entretanto, equivocadamente, na Ação em apenso (Execução, 

Código nº 112496), conforme se verifica das fls. 43/44 daquele referido 

processo.

Na mencionada petição, de emenda da petição inicial desta Ação de 

Indenização, o autor, deu a esta causa (Indenização por Danos Morais), o 

valor de R$622,00.

Assim, sem razão também a alegada inépcia da petição inicial por falta de 

documento e por falta de valor da causa.

Superadas a prejudicial de mérito e as preliminares, passa-se ao mérito da 

ação.

Cuida-se de ação em que o autor postula a condenação do requerido por 

danos morais, em especial, pela indevida negativação, junto aos órgãos de 

proteção ao crédito e, restrição cadastral, junto ao Fisco Estadual, de seu 

nome, por culpa que atribui ao requerido.

Resta comprovado pela cópia do contrato (fls. 16/18) que as partes 

celebraram contrato de compra e venda de dois veículos e que dentre as 

obrigações do comprador, aqui requerido, foi pactuado o pagamento das 

parcelas referentes à alienação fiduciária feita pelo vendedor, aqui autor, 

com a empresa BV Financeira sobre os bens objetos da pactuação.

Realça-se que o contrato foi celebrado em 06 de julho de 2007, data esta 

que se revela como marco inicial do cumprimento, pelo comprador 

(requerido) de pagar as parcelas da referida alienação fiduciária sobre os 

dois veículos objetos da compra e venda que celebrou com o autor, 

vendedor.

E a negativação foi feita em 07/10/2009, conforme comprova o extrato da 

Câmara de Dirigentes Lojistas (fls. 15). De modo que a negativação do 

nome do autor diz respeito mesmo ao contrato celebrado entre as partes 

e, em especial, na vigência da referida pactuação, firmada em 07/7/2007.

Assim, tem-se que restou devidamente comprovado pelo autor o direito 

que postula, porquanto a prova da indevida negativação de seu nome, por 

si só, é suficiente para demonstrar o ilícito decorrente do descumprimento 

contratual pelo comprador, aqui requerido, e, também, a obrigação de 

indenizar, cuja prova do dano moral não precisa, por se tratar de dano in 

re ipsa.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME 

NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO - JUROS DE 

MORA – EVENTO DANOSO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – SÚMULA Nº 54 

DO STJ – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.1- A INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE por dívida de serviço de 

telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço GERA 

DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDEPENDENTE DA PROVA 

DO DANO MORAL (IN RE IPSA) SOFRIDO PELO CONSUMIDOr. 

Precedentes do STJ.2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia fixa.3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).” 

(Ap 76555/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 

21/05/2018).

 Em que pese ter restado demonstrado também que o autor foi quem 

pagou a parcela do IPVA, no valor de R$174,85, vencida em 30.4.2012, 

cuja obrigação foi pactuada como do requerido, não restou demonstrada, 

entretanto, a alegada indevida restrição do nome do autor pelo Fisco 

Estadual. Logo, a indenização por dano moral, quanto a este específico 

aspecto, restrição pelo Fisco Estadual, não procede.

A indenização procede quanto à comprovação da indevida negativação do 

nome do autor pelos órgãos de proteção ao crédito, por culpa do 

requerido.

Quanto ao valor dos danos morais, levado em consideração se tratar de 
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indevida negativação de nome com abalos, inclusive, em relação a 

situação financeira, tem-se que o arbitramento da compensação moral em 

R$10.000,00 bem atende ao princípio da razoabilidade e ao caráter 

pedagógico, bem como não revela enriquecimento indevido.

Defere-se o pedido de justiça gratuita para o autor, porquanto se trata de 

agricultor que sobrevive da agricultura familiar, conforme documentos 

comprobatórios juntados no processo de Execução em apenso, código nº 

112496.

Realça-se que o indeferimento do benefício, feito na Execução, código nº 

112496, mantido em grau de recurso na referida Execução que propôs, 

teve como fundamento a falta de comprovação da alegada 

hipossuficiência, comprovação esta que o exequente e aqui autor até que 

fez na mencionada Execução, entretanto, de forma tardia, vale dizer, após 

a decisão ser mantida pelo Tribunal.

Quanto ao requerido, indefere-se o pedido de justiça gratuita, máxime 

porque tem condições de arcar com as despesas processuais sem 

comprometer o sustento próprio e da família, tanto é que já pagou, sem 

pedido de assistência judiciária, as custas processuais da Ação de 

Revisão de Contrato que propôs, em apenso, código nº 71672.

Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz julga procedente esta Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Olivio Furmann em face de 

Luiz Carlos de Freitas e condena o requerido a pagar para o autor o valor 

de R$10.000,00, acrescidos de juros e mora de 1% a.m a partir da citação 

e de correção monetária, pelo INPC, a partir deste arbitramento por se 

tratar de relação contratual (Sumula 362 do STJ).

Julga-se extinta, pois, a ação, com resolução do mérito, a teor do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil.

Condena-se o requerido ao pagamento de custas processuais e de 

honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

condenação.

Com o transito em julgado, arquive-se.

Publicada e registrada pelo Sistema Apolo. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112496 Nr: 3004-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍVIO FURMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS POMIN - 

OAB:PR/ 26.982

 Visto,

Procedido o pagamento das custas processuais, fls. 93/95, cumpra-se a 

determinação de fls. 42/42verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 71672 Nr: 3987-04.2010.811.0037

 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 CARLOS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍVIO FURMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA AGUILAR - 

OAB:MT/15.851, ANTONIO CARLOS POMIN - OAB:PR/ 26.982, ROSANA 

RIGONATO JUNQUEIRA - OAB:23.422/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Vistos,

 Cuida-se de Ação de Revisão de Contrato de Compra e Venda de 

Veículos manejada por LUIZ CARLOS DE FREITAS em face de OLÍVIO 

FUHRMANN, ambos qualificados.

Alega ter celebrado com o requerido dois contratos, a saber:

1- Em 18/8/2006, o contrato de SOCIEDADE, em que comprou do 

requerido, 50% do veículo Scania/T112 HW 4x2, ano e modelo 1990/1990, 

RENAVAN 5843333030, placa IHQ7785, Chassi 9BSTH4X2ZL3237763 e 

50% do outro veículo carreta REB/RANDON SR Chassi 

9ADG12430PM102745, pelo valor de R$76.000,00 (referidos veículos são 

objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre o requerido e a 

empresa BV Financeira) a ser pago da seguinte forma:

 a)- Uma entrada de R$20.000,00 representado pelo veículo VW/Gol 16 

power, ano e modelo 2001/2002, placa ABW 3367, de Santo Antonio da 

Platina/PR, RENAVAM 77136269-2, Chassi 9BWCA05X32P027564, de 

propriedade do filho do autor, Sr. Luiz Carlos de Freitas Filho. E, o 

requerido tomou posse deste veículo no dia da contratação, 18/8/2006 e, 

inclusive, fez, na mesma ocasião, a transferência de registro e 

propriedade.

b) -28 Notas Promissórias no valor de R$2.000,00 cada uma, no total de 

R$56.000,00, com início para 15/9/2006 e término para 15/12/2006.

Argui ter tomado posse dos 50% de cada um dos dois veículos no mesmo 

dia da contratação, 18/8/2006 e já, utilizar, inclusive os veículos como 

instrumento de seu trabalho e sobrevivência.

Informa já ter pagado nove (15.9; 15.10; 15.11; 15.12/006; 15.1; 15.2; 15.3; 

15.4 e 15.5.2007) das 28 Notas Promissórias, no valor total de 

R$18.000,00.

 Diz que somado os R$18.000,00 que já pagou pelas 09 Notas 

Promissórias com os R$20.000,00, representado pelo veículo que dera em 

pagamento, já quitou desse primeiro contrato, o total de R$38.000,00.

2- Em 06/7/2007, o contrato de COMPRA E VENDA, em que comprou os 

outros 50% restantes dos dois referidos veículos, pelo valor de 

R$180.000,00, a ser pago da seguinte forma:

a)- O autor assumiu a responsabilidade pelo pagamento da alienação 

fiduciária sobre os dois veículos, contraída pelo requerido junto a empresa 

BV Financeira, representada por 35 parcelas de R$2.615.69 cada uma, no 

total de R$91.549,15, com início em 07/6/2007 e término em 07/5/2010.

b)- Pagar diretamente para o requerido o valor total de R$13.475,00 

representado por 35 parcelas mensais de R$385,00 cada uma, com início 

em 07/7/2007 e término em 07/6/2010.

Diz já ter pagado 13 das 35 referidas parcelas, no valor total de 

R$5.005,00, entre as datas de 07/7/2007 a 07/6/2008.

c)- Pagar também diretamente ao requerido, o valor de R$75.000,00 

representado por 25 parcelas mensais de R$3.000,00, com início em 

07/6/2010 e término em 07/6/2012, a serem depositados no BB, agência 

3290-5, conta corrente 16.106-3.

d- Pagar o valor referente ao seguro dos veículos até a quitação do 

contrato.

Quanto aos seguros, informa já ter quitado os dois, referentes aos dois 

veículos dos contratos celebrados com o requerido, junto ao Banco 

Bradesco, pelo período de 10/7/2006 a 10/6/2008 e ter feito seguro 

posterior a 10/6/2008, agora junto a Associação dos Transportadores do 

Estado de Goiás, novo seguro para os dois veículos.

Relata ter combinado com o requerido que ainda pagaria o seguro que foi 

feito para um terceiro veículo, de propriedade exclusiva do requerido, de 

cujo valor (não informa) seria abatidas as parcelas de R$385,00 que teria 

que pagar para o requerido pela aquisição da totalidade dos caminhões.

Aduz já ter pago o valor de R$11.178,27 do valor do seguro do veículo de 

propriedade exclusiva do requerido, da seguinte forma:

No ano de 2008: R$163,00 em 25/8/2008; R$238,00 em 25/9/2008; 

R$277,41 em 24/10/2008; R$443,83 em 25/11/2008 e de R$467,74 em 

25/11/2008.

No ano de 2009: R$390,07 em 23.1.2009; R$369,58 em 23/2/2009; 

R$419,21 em 25/3/2009; R$544,56 em 24/4/2009; R$474,56 em 25/5/2009; 

R$488,76 em 25/6/2009; R$569,59 em 25/7/2009; R$572,56 em 25/8/2009; 

R$668,31 em 25/9/2009; R$794,52 em 25/10/2009; R$835,43 em 

25/11/2009 e R$758,81 em 23/12/2009.

No ano de 2010: R$806,73 em 25/1/2010; R$789,37 em 25/2/2010; 

R$721,19 em 25/3/2010 e R$384,94 em 25/4/2010.

Afirma que no início de maio de 2010, o requerido vendeu o veículo objeto 

do seguro que era pago pelo autor, o que fez com que o contrato de 

seguro junto a Associação dos Transportadores do Estado de Goiás, que 

era pago pelo autor, fosse cancelado.

Ressalta que, somados, portanto, os R$5.005,00, referente a 13 das 35 

parcelas de R$385,00 cada, com os R$11.178,27 que pagou pelo seguro 

do veículo de propriedade exclusiva do requerido, resulta o valor de 

R$16.183,27 e ter, assim, o crédito, com o requerido, de R$2.708,27, 

considerado que tinha de pagar apenas R$13.475,00 (referente as 

parcelas de R$385,00 cada) e pagou o total de R$16.183,27.

 Diz já ter pago ao requerido R$20.000,00; R$18.000,00; R$5.005,00; 
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R$11.178,27; R$86.317,77; R$1.076,85, cujo total é de R$141.577,89, além 

de multas cometidas pelo requerido em 18/8/2006.

Defende a revisão dos contratos e a redução do valor de R$3.000,00 

descrito no item “C”, do segundo contrato, firmado em 06/7/2007, referente 

as 25 parcelas que teria que pagar para o requerido, no total de 

R$75.000,00.

Fala que para alcançar o valor de R$180.000,00 devido pela compra doa 

totalidade dos veículos, falta apenas a quantia de R$33.190,73 que se 

parcela em 25 meses, como foi feito no referido contrato, as prestações 

passarão a ser de R$1.327,62 e não mais de R$3.000,00, com início a 

partir de 07/6/2010.

Pede concessão de tutela antecipada consistente no impedimento do 

requerido de celebrar novos contratos de financiamento sobre os veículos 

objetos da pactuação, que estão em posse direta do autor desde 

18/6/2010, pugna pela procedência da ação, para obter o abatimento dos 

valores já pagos a alteração/redução do valor das parcelas mensais ainda 

devidas ao requerido, a fim de que passem a ser 25 parcelas de 

R$1.327,62, com início a partir de 07/6/2010 e não mais de R$3.000,00, 

como foi contratado.

Deu à causa o valor de R$180.000,00.

A tutela antecipada para manutenção do autor na posse dos dois veículos 

e para que o requerido se abstenha de fazer qualquer tipo de 

financiamento sobre referidos veículos foi deferida em 09/8/2010 (fls. 

176/178).

Comprovação feita pelo autor de depósito na conta do requerido no valor 

de R$1.327,62 realizado em 15/6/2010 e de R$2.872,87referente a 

penúltima parcela da alienação fiduciária, feita em 15/6/2010 (fls. 181/182).

Aditamento da petição inicial, para que o requerido transfira os veículos 

para o nome do autor após o pagamento das 25 parcelas no novo valor de 

R$1.327,62 e citação por oficial de justiça. Nesta mesma ocasião, o autor 

juntou comprovantes de pagamento de R$2.742,29 feito em 16/7/2010 da 

última parcela da alienação fiduciária e de R$1.327,62 feito em 12/7/2010, 

bem como de R$1.329,00 feitos em 10/8/2010 e 08/9/2010, todos na conta 

corrente do requerido referente as prestações mensais números 02/03 e 

04 de 25 (fls. 186/190).

Determinada a consignação em Juízo do valor do prêmio do seguro pago 

em caso de eventual sinistro com os veículos (fls. 196).

O autor pede seja comunicada a seguradora, a fim de depositar em Juízo o 

valor de seguro de eventual sinistro (fls. 197).

Novos comprovantes de depósito feito pelo autor na conta corrente do 

requerido, referente as prestações mensais números 05 a 10 de um total 

de 25, nos valores de R$1.328,00 (três depósitos neste valor) e de 

R$1.329,00 (mais três depósitos neste valor) (fls. 204/205).

Novos comprovantes, referentes as prestações números 11 a 13 do total 

de 25, no valores individuais de R$1.329,00, feitos em 09/4, 09/5 e 

08/6/2011 (fls. 217).

Novos comprovantes (um no valor de R$1.329,00; um no valor de 

R$1.330,00 e outros quatro no valor individual de R$1.328,00) referentes 

as parcelas números 14 a 19 do total de 25, feitos na conta corrente do 

requerido em 07/7, 08/8, 06/9, 07/10, 07/11 e 07/12/2011 (fls. 225).

Mais comprovantes juntados pelo autor (fls. 235), nos valores individuais 

de R$1.328,00 referente as parcelas números 20 e 21 do total de 25, 

feitos na conta corrente do requerido em 09/1 e 07/2/2012.

Em contestação o requerido defende a improcedência da ação e a 

condenação do autor ao pagamento da multa de 20% do valor do contrato 

prevista na cláusula terceira da pactuação, e alega que teve seu nome 

indevidamente negativado por culpa do autor, que não teria feito os 

pagamentos da alienação fiduciária nas datas de vencimento e que não 

pagou tempestivamente o IPVA do veículo placa IHQ7785, o que teria 

gerado restrição cadastral junto ao Estado de Mato Grosso e prejudicado 

o requerido, por isso cobra danos morais. Pede o deferimento de justiça 

gratuita (fls. 238/257).

Determinação de especificação de provas (fls. 260).

O autor pede a produção de prova testemunhal e pericial para apuração 

dos valores já pagos (fls. 268/269).

Impugnação à contestação, com reiteração do pedido de provas 

testemunhal e pericial (fls. 264/275).

O requerido postula a produção de provas testemunhal e pericial, bem 

como o depoimento pessoal do autor (fls. 279/279verso).

Realizada audiência instrutória, houve dispensa de depoimento pessoal e 

foram ouvidas as testemunhas e um informante (Gilmar Soletti) (fls. 

313/316).

Pedido do autor de antecipação incidental dos efeitos da tutela (fls. 

317/319) e devolução de Carta Precatória de oitiva de testemunhas 

(Eduardo Rodrigues Silva, Claudio Edson Lopes e Adenei Abreu Fontana) 

arroladas pelo autor (fls. 321/323).

Manifestação do requerido (fls. 324/325) sobre o pedido do autor de tutela 

incidental.

Memoriais do autor em que além da procedência da ação pede a 

condenação do requerido por litigância de má-fé (fls. 329/334).

Memorais do requerido (fls. 335/336).

Deferimento do pedido do autor de tutela incidental e autorização para que 

possa retirar os documentos obrigatórios – CRLV, Renavam, etc) dos 

veículos perante o DETRAN MT (fls. 337).

É o relatório. Decide-se.

O autor defende a revisão do contrato e, em especial, do valor de 

R$3.000,00 das parcelas mensais, de um total de 25 pactuados, a fim de 

que passe a ser de R$1.327,62, com início a partir de 07/6/2010.

Em sede de memoriais, o autor pede a condenação do requerido por 

litigância de má-fé e indeferimento da justiça gratuita para o requerido.

Já o requerido, argui ter ocorrido, em 06/7/2007, no segundo contrato, a 

novação da dívida feita no primeiro contrato, firmado em 18/8/2006 e não 

ser, portanto, caso de revisão de valor como pretende o autor.

Verifica-se que as partes celebraram dois contratos.

1)- de SOCIEDADE, FLS. 23/24, em 18.8.2006, em que o autor comprou, 

pelo valor de 76.000,00 metade – 50% da propriedade de dois veículos 

(Scania/T112 HW 4x2, ano e modelo 1990/1990 e da carreta REB/Randon 

– pertencentes ao requerido e, inclusive, objetos de alienação fiduciária 

celebrada entre o requerido e a empresa BV Financeira, ainda não quitada 

na época da venda feita ao autor.

Por este pacto, o autor se comprometeu a pagar ao requerido o valor de 

R$76.000,00, mediante a entrega de um veículo no valor de R$20.000,00 

mais R$56.000,00, em espécie, representado por 28 Notas Promissórias 

no valor individual de R$2.000,00, com início em 15/9/2006 e término em 

15/12/2008.

O autor informa ter pago nove (15/9; 15/10; 15/11; 15/12/006; 15/1; 15/2; 

15/3; 15/4 e 15/5/2007) das referidas 28 Notas Promissórias, no valor total 

de R$18.000,00.

 Diz assim, que somado os R$18.000,00 que já pagou pelas 09 Notas 

Promissórias com os R$20.000,00 representado pelo veículo que dera em 

pagamento, já quitou, portanto, do primeiro contrato, o total de R$38.000,00 

da importância pactuada de R$76.000,00.

2)- de COMPRA E VENDA (fls. 31/33), firmado em 06/7/2007, o autor 

comprou do requerido a outra metade dos veículos, ou seja, os 50% 

restantes da propriedade do requerido, dos bens objetos da primeira 

pactuação, em que as partes firmaram o novo valor do negócio, agora no 

total de 180.000,00, cujo pagamento, pelo autor, ficou estabelecido ser da 

seguinte forma:

a- Diretamente ao requerido, em espécie, R$75.000,00 a ser pago em 25 

prestações de 3.000,00 cada, com início em 07/6/2010 e término em 

07/6/2012.

 b- A empresa BV Financeira, as parcelas restantes – 35 prestações de 

R$2.615,69 cada, no total de R$91.549,15 – do valor devido pelo requerido 

`referida empresa BV Financeira relativo a alienação fiduciária pendente 

sobre os dois veículos.

c- ao requerido, em espécie, 35 parcelas, com início em 07/7/2007 e 

término em 07/6/2010, de 35 parcelas de R$385,00, no total de 

R$13.475,00, que o autor informou se tratar do valor do seguro dos dois 

caminhões, pelo período de 10/7/2006 a 10/6/2008, feito pelo requerido.

Neste segundo pacto, o autor fez vários pagamentos, inclusive por 

consignações neste processo, nos valores que entendeu serem o que 

deveria pagar, vale dizer, consignou prestações de 1.328,00 e não de 

R$3.000,00 como pactuaram.

Dispõe o art. 317 do Código Civil de 2002:

“Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção 

manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua 

execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que 

assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

Reza o art. 478 do referido diploma civil:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a 

prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com 

extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do 

contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da 
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citação.”

As citadas regras, autorizadoras da revisão de contrato, prescrevem a 

possibilidade da revisão em caso de ocorrência de situações 

imprevisíveis, aptas a gerarem onerosidades excessivas, com extrema 

vantagem para uma das partes em detrimento da outra.

 Referidas situações de imprevisibilidade – e aliás, inclusive de outras 

igualmente exemplificativas, tais como quebra da base objetiva do negócio 

e/ou da função social do contrato, bem como ofensa à boa-fé objetiva, 

etc, -, como fundamento norteador da revisão contratual, são aquelas 

capazes de impor o desequilíbrio contratual.

Embora também seja possível a revisão de contrato em razão de eventuais 

ilegalidades na contratação, certo é que sem a demonstração de 

situações ilegais e/ou imprevisíveis e onerosas, mas com intuito claro 

apenas de se obter a alteração do valor das prestações, sem, reitera-se, 

a demonstração de eventuais onerosidades/abusividades, não é possível, 

por falta de fundamento apto, a proceder a revisão de contratos 

livremente pactuados.

Nesse sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO 

DA CONSUMIDORA DE IMPOR À DEMANDADA DIMINUIÇÃO DO VALOR DA 

PARCELA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE FURTO DO VEÍCULO QUE FOI 

OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

314 DO CCB. INEXISTE FUNDAMENTO LEGAL A IMPOR AO CREDOR 

ACEITAR VALOR DIVERSO DO ACORDADO. HIPÓTESE EM QUE O 

JUDICIÁRIO NÃO PODE SE IMISCUIR NAS RELAÇÕES PRIVADAS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO NÃO 

PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71007038920, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

17/08/2017).

 Realça-se que o preço é da essência do contrato e a alteração deste ou 

do valor das parcelas pactuadas, sem base suficiente para tanto, em 

especial, sem a demonstração de cláusulas abusivas, não se revela 

possível. Vejamos.

““APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. 

POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS 

PRODUZIDAS SUFICIENTES PARA CORROBORAR O ENTENDIMENTO DO 

MAGISTRADO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 130 E 131 DO CPC. PREÇO 

INICIAL DO BEM CONSTANTE, DE FORMA CLARA E OBJETIVA, NO 

CONTRATO. CLÁUSULAS QUE OBEDECEM AOS DITAMES LEGAIS 

PERTINENTES. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 

OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA E DA VONTADE DAS 

PARTES. REVISÃO CONTRATUAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJPR - 7ª C.Cível - AC - 692277-8 - São José 

dos Pinhais - Rel.: Luiz Antônio Barry - Unânime - J. 30.11.2010).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DO 

PREÇO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA 

VONTADE DOS CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DISTRIBUIÇÃO DA 

VERBA DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 21 

DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preço do bem objeto 

do contrato de compromisso de compra e venda é da essência deste 

contrato, não podendo ser alterado pelo Poder Judiciário a fim de ajustá-lo 

ao alegado preço de mercado. Ausente vício de consentimento é de ser 

mantido o valor acordado, não prejudicando o fato de não constar no 

contrato o valor do preço à vista. Prevalência do princípio da autonomia da 

vontade. 2. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido o ônus da 

sucumbência deve ser distribuído de forma proporcional de acordo com o 

disposto no artigo 21 do CPC.” (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 650723-5 - Curitiba 

- Rel.: Marco Antonio Antoniassi - Unânime - J. 23.03.2010).

 Dessa forma, em que pese às alegações de vários pagamentos e, 

inclusive, até da possível quitação do contrato, porquanto as 25 parcelas 

de R$3.000,00 tiveram seu início em 07/6/2010 e a previsão de término 

para 07/6/2012, bem como as 35 prestações de R$2.615,69 da alienação 

fiduciária tiveram seu início em 07/6/2007 e a previsão de término para 

07/5/2010, além das 35 prestações de R$385,00 referente a contrato de 

seguro dos veículos que tiveram seu início em 07/7/2007 e a previsão de 

término para 07/6/2007, tem-se que realmente ocorreu o descumprimento 

do contrato de Compra e Venda, pelo autor, no mínimo, a partir de 

07/6/2010, quando o autor postulou que fosse reduzido para o valor que 

entendeu ser o devido, R$1.327,62, a prestação de R$3.000,00.

A prova testemunhal não logrou demonstrar eventual imprevisibilidade ou 

onerosidade capaz de provocar a revisão vindicada.

Também sequer há discussão sobre as cláusulas do contrato.

Assim, em conclusão, não se verifica a possibilidade da revisão postulada 

pelo autor, máxime pela falta de demonstração de situações aptas a 

autorizar o pleito revisional.

Realça-se que a alegação de novação da dívida, se trata de 

argumentação exclusiva do requerido e não do autor, que se limitou a 

sustentar, em sua petição inicial, tão somente a existência de eventual 

situação imprevisível, não demonstrada. Se ocorreu ou não novação, não 

é questão a ser tratada nesta ação, cujo objeto é, portanto, aquele 

delimitado pela petição inicial, vale dizer, de revisão do contrato por 

eventual existência de situação imprevisível. Imprevisibilidade esta não 

verificada.

Também não é de se impor, conforme prescreve a regra do art. 313 e a do 

art. 314, ambos do Código Civil/2002, que o credor receba prestação 

diversa da que foi pactuada. Veja:

“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe 

é devida, ainda que mais valiosa.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não 

pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, 

se assim não se ajustou.”

Sem razão, ainda, o pedido do autor de condenação do requerido por 

litigância de má-fé.

Defere-se o pedido de justiça gratuita para o requerido, porquanto se trata 

de agricultor que sobrevive da agricultura familiar, conforme documentos 

comprobatórios juntados no processo de Execução em apenso, código nº 

112496.

Realça-se que o indeferimento do benefício, feito na Execução, código nº 

112496, mantido em grau de recurso na referida Execução que o aqui 

requerido propôs, teve como fundamento a falta de comprovação da 

alegada hipossuficiência, comprovação esta que o exequente e aqui autor 

até que fez na mencionada Execução, entretanto, de forma tardia, vale 

dizer, após a decisão ser mantida pelo Tribunal.

Forte nesses argumentos, o Estado-juiz julga improcedente a Ação de 

Revisão de Contrato de Compra e Venda de Veículos proposta por LUIZ 

CARLOS DE FREITAS em face de OLÍVIO FUHRMANN, e extingue-se a 

ação, com resolução o mérito (art. 487, I, do CPC). Revoga-se, pois, a 

antecipação de tutela deferida inicialmente.

Condena-se o autor ao pagamento de custas processuais e de honorários 

advocatícios, que se arbitra em 10% sobre o valor atualizado da causa 

(art. 85, §2º do CPC).

Após o transito em julgado, arquive-se.

Publicada e Registrada pelo Sistema Apolo. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173660 Nr: 7211-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLNEY DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

juntar nos autos cópia da matricula atualizada , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 3249-50.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, 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, 
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LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 Nos termos da decisão de p. 75, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 65802 Nr: 5607-85.2009.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MARIA VIEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:MT/18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113321 Nr: 3701-55.2012.811.0037

 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: SADI LÍVIO ZATTI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - 

OAB:15973/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172956 Nr: 6784-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSE GASPARELO - 

OAB:MT 2693-B, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29928 Nr: 2227-30.2004.811.0037

 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: SAFRONII KILIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESP - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, GUILHERME RIBEIRO MARTINS - OAB:169.941, 

Mikaele Kloppel Silva - OAB:OAB/SP 367.381, RENATO SOUSA DUTRA 

- OAB:5809/MT, WILLIAN MARCONDES SANTANA - OAB:SP-129.573

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 46650 Nr: 2107-79.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENÍNSULA INTERNACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO LOUREIRO - 

OAB:23863, JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - OAB:PR.26.571, 

LEONARDO CESAR BANA - OAB:43043/PR, LUIS PERCI RAYSEL 

BISCAIA - OAB:24029, Marcio Antônio Sasso - OAB:OAB/PR 

28.922-A, RONALDO MAGNO DA SILVA - OAB:74604/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63562 Nr: 3456-49.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ELIAS JUNIOR, LUCIANO 

PICOLOTO, DOUGLAS RANIERI MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120989 Nr: 3483-90.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/ 9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167852 Nr: 4147-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYAN HENRIQUE ROSA DA CONCEIÇÃO, ANA LUCIA 

DA CONCEIÇÃO, KÁTIA JULIET FERNANDES, MYRELLE GEOVANNA 

ROSA FERNANDES, CHAWANNE GABRYELLE ROSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 121/123, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162926 Nr: 1631-26.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, MARCELO SALVI - 

OAB:40989, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138890 Nr: 9614-47.2014.811.0037

 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: IDEAM DE SOUZA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO PINE S/A, 

BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MARCIO LOUZADA CARPENA - OAB:RS 46.582, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:159.830/RS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar os requeridos para 

manifestarem sobre o pedido de julgamento antecipado, conforme petição 

de p. 198/199, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135267 Nr: 6986-85.2014.811.0037

 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: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CESAR PEREIRA DA SILVA, 

ERONILDO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 20.261-B, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:9.505,25

Resumo das alegações da parte autora:O exequente tornou - se credor do 

executado da quantia de R$ 9.505,25 ( nove mil quinhentos e cinco reais e 

vinte e cinco centavos) , representanda pelo cheque . No entanto os 

cheques não foram pagos por insuficiência de saldo em conta. . Posto isto 

o requerente é credor do seguinte cheque: a) Cheque nº 001643, conta 

000000889-3, agência 4345 do Banco Sicoob, datado de 26/02/2013, no 

valor de R4 7.420,00 (sete mil quatrocentos e vinte reias).

Despacho/Decisão:Vistos,Defere-se o pedido de p.48.Realizou-se a 

busca pelo Sistema RENAJUD e INFOJUD para busca de endereço, 

contendo o resultado positivo, conforme documento em anexo.

Tendo em vista que não houve citação dos requeridos (p.29,30,43 v), 

determina-se nova tentativa de citação nos endereços localizados.

Decorrido prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, para promover o seguimento do processo, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156812 Nr: 7555-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/ 13733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:15285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - 

OAB:MT 3.490, RENAN LUIS GOMES MENDONÇA - OAB:22597/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO 

HENRIQUE DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

7555-52.2015.811.0037, Protocolo 156812, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128607 Nr: 1509-81.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSG COMERCIO, EXPORTAÇÃO, 

IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, ADRIANO BATISTA DA SILVA, JULIO CESAR GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327, 

EIDINALVA DA SILVEIRA MORADOR - OAB:PR/ 51168, LÚCIO RICARDO 

FERRARI RUIZ - OAB:39760/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149100 Nr: 3900-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAMPIERI E CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT 11266-B

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte EXEQUENTE 

para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões dos embargos de 

declaração de fls.454/463.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003588-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULINE DANIELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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 : 

1003588-74.2018.8.11.0037. AUTOR: JULINE DANIELLI RÉU: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ajuizada por JULINE DANIELLI em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, na qual se pretende o recálculo e pagamento de diferenças 
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salariais resultantes da implantação do Plano de Estabilização Econômica 

(Lei n° 8.880/94), em decorrência do qual a parte requerida não teria 

realizado a correta conversão em Unidade Real de Valor (URV) no dia 1º 

de março de 1994. Requer, assim, a procedência da pretensão para 

condenar o ente municipal a pagar as diferenças da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV desde janeiro de 2012, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). É 

o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, consigno que é caso de 

improcedência liminar do pedido, nos termos do artigo 332, inciso III, do 

Código de Processo Civil, vez que o feito dispensa instrução probatória e 

o pedido contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 

561.836, com repercussão geral. Cinge-se a questão à legitimidade da 

incorporação, na folha de pagamento relativa à parte requerente, do 

percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da equivocada 

conversão monetária, bem como o pagamento de valores retroativos 

motivados por referida incorporação. Há que se registrar, em princípio, 

que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente 

do processo de liquidação, na remuneração do servidor público, resultante 

da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um 

aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento da ocorrência de 

indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

aqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu que o referido percentual, acarretado pela equivocada 

conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, 

sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. Sob tal perspectiva, pontuou o Supremo 

Tribunal Federal que o término da incorporação, ou do índice obtido em 

cada caso específico, deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma reestruturação remuneratória. No caso sub 

examine, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT reestruturou a 

carreira de seus servidores no ano de 2001, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001. O acréscimo percentual, ou o direito à incorporação, 

demanda, por conseguinte, que os vencimentos sejam pagos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado, na forma do artigo 168 da 

Constituição Federal. Isso porque, como bem ressaltado pelo MINISTRO 

LUIZ FUX, do Supremo Tribunal Federal, “apenas terão direito ao índice de 

11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os 

servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder 

Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento 

ocorre no dia 20 de cada mês”, ressaltando, inclusive, que “no caso do 

Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido 

índice”. A ampla repercussão das demandas envolvendo a discussão 

sobre o direito à incorporação da equivocada conversão do Cruzeiro Real 

em URV acabou por incutir, nos jurisdicionados, a falsa ideia de que todo e 

qualquer servidor público teria direito ao acréscimo percentual de 11,98%, 

ou do índice decorrente do processo de liquidação. Todavia, apenas os 

servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de 

trabalho fazem jus ao acréscimo, excluindo, por conseguinte, os 

servidores do Executivo Municipal. O Supremo Tribunal Federal não 

reconheceu, portanto, aos servidores públicos do Poder Executivo o 

direito à incorporação, afirmando, consoante retro transcrito, que a 

recomposição de 11,98% na remuneração dos servidores, por erro no 

critério de conversão da URV, não se aplica aos do Poder Executivo. As 

perdas decorrentes da conversão dos vencimentos dos servidores 

públicos em URV, ocorrida nos idos de 1994, atingiram unicamente o 

funcionalismo que recebia seus estipêndios no dia 20 de cada mês, caso 

dos Membros do Poder Judiciário e Legislativo, do Ministério Público e dos 

Tribunais de Contas. Nesse sentido: RECURSO. Extraordinário. 

Admissibilidade. Servidor Público do Poder Executivo. Vencimentos. 

Reajustes. 11,98%. Conversão em URV. Art. 168 da CF. Impossibilidade. 

Agravo regimental provido. Extraordinário conhecido e provido. Ação 

julgada improcedente. A recomposição de 11,98% na remuneração dos 

servidores, por erro no critério de conversão da URV, não se aplica aos 

do Poder Executivo. (AI 394077 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, 

Primeira Turma, julgado em 01/02/2005, DJ 04-03-2005 PP-00017 EMENT 

VOL-02182-05 PP-00823) Para o MINISTRO CEZAR PELUSO não se pode 

aplicar a “servidor do Poder Executivo orientação peculiar aos servidores 

dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, os quais têm 

os vencimentos e proventos estipulados e pagos com base no dia 20 de 

cada mês, daí porque o STF lhes tem reconhecido direito à recomposição 

de 11,98%, resultante de erro no critério de conversão, em URV, dos 

valores das suas remunerações”. Em regra, os servidores do Poder 

Executivo recebiam os salários com base no último dia do mês trabalhado, 

não sofrendo perda alguma diante dos critérios determinados pela 

legislação federal. Inobstante, a recomposição salarial foi efetivamente 

paga pelo Poder Executivo Municipal, mediante a Lei Municipal nº Lei nº 

704 de 20/12/2001. Portanto, a diferença relativa ao disposto no artigo 25, 

§1º, da Lei nº 8.880/94 foi efetivamente paga na folha salarial 

subsequente, nos moldes do artigo 25, §1º, II, da Lei nº 8.880/94. Logo, 

diversamente dos servidores dos outros Poderes, a parte autora, 

servidora do Poder Executivo, não sofreu nenhum prejuízo com a 

conversão da URV. Ademais, importante consignar que, com a vigência da 

lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a partir de 

então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as diferenças, 

se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo padrão de 

vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento da ação 

ocorreu apenas em 2018, eventuais diferenças salariais encontram-se 

fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual entendimento dos 

Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO 

DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 11,98% SOBRE OS 

VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), PERCENTUAL SOLICITADO 

QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA URV EM REAL. MANTIDA A 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA 

PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser 

compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando 

houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um 

novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo sido a ação 

ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da carreira dos 

servidores que serviu de limitador temporal para as diferenças 

remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que acolheu a 

prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 
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AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, c/c artigo 332, inciso III, ambos do 

Código de Processo Civil. Defiro a justiça gratuita. Honorários advocatícios 

pela parte requerente, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto 

no artigo 98 do mesmo códex. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003910-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON OAB - MT23559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003910-94.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON EXECUTADO: ESTADO 

DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que é caso de 

indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de 

indícios de que o pagamento pelo exequente das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio ou de sua família. Em que pese o §3º do 

artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os 

artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas 

razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos 

autos, em que pese o exequente ter alegado na exordial que não possui 

condições financeiras, denota-se pela análise da exordial que não é 

pessoa de parcos recursos, vez que é advogado atuante nesta Comarca. 

Nesse sentido: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ADVOGADO EM CAUSA 

PRÓPRIA. INDEFERIMENTO. Declaração de pobreza que gera presunção 

apenas relativa (e não absoluta) da hipossuficiência da parte, devendo 

ser demonstrada a condição de necessitado por outros meios. Existência 

nos autos de elementos seguros que permitem o afastamento dos 

benefícios. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.TJ-SPAgravo 

d e  I n s t r u m e n t o  A I  2 1 8 1 6 4 3 6 6 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2181643-66.2014.8.26.0000 (TJ-SP)Data de publicação: 21/11/2014. Desta 

forma, a míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira do exequente, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira do requerente, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas processuais e de que possuem dívidas em 

atraso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. No mais, 

determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, 

conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 13 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003852-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE BRIXNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003852-91.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: VALDIR JOSE BRIXNER REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO 

DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO, ALTERNATIVAMENTE 

POR IDADE RURAL ajuizada por VALDIR JOSÉ BRIXNER em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, considerando 

que o pedido contém contribuições mistas, urbanas e rurais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de 

instrução, a qual designo para o dia 21/08/2018 às 14:50. Determino, 

ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de junho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004049-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA CASSANIGA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004049-46.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: LUIZA CASSANIGA RODRIGUES REQUERIDO: INSTITUTO 
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NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 

01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte 

requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 28/08/2018 às 15:30. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004133-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRONDINA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004133-47.2018.8.11.0037. 

AUTOR: IRONDINA BORGES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA ajuizada por IRONDINA BORGES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 

01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte 

requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, 

considerando que o pedido contém contribuições mistas, urbanas e rurais, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 09/10/2018 às 13:30. 

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de junho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003863-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLNEI ANTONIO MENEGON (AUTOR)

G. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003863-23.2018.8.11.0037. 

AUTOR: OLNEI ANTONIO MENEGON, GABRIEL ALEXANDRO MENEGON 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício 

Circular nº 01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 21/08/2018 às 15:10 As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

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

estilo. Primavera do Leste/MT, 12 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1004040-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO 

LESTE - SINSPP - LESTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE LEONARDO TADEU 

BORTOLIN (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1004040-84.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: SINDICATO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - 

LESTE IMPETRADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, PREFEITO 

MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE LEONARDO TADEU BORTOLIN Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar o exequente para providenciar o 

pagamento da diligência para cumprimento do Mandado recolhendo-a 

através da Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). OBSERVAÇÃO: Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. Fica autorizado a emissão de uma única guia para a realização 

de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. Em caso de 

complementação de diligência, a parte deverá emitir guia específica para 

essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende 

complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a 

compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. 

Primavera do Leste/MT, 26 de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004100-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR LUIZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004100-57.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: OSCAR LUIZ DO NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA CUMULADA COM POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO 

PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por OSCAR LUIZ DO 

NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser 

portador de cervicalgia, lombocetalgia crônica, coxoartrose bilateral, 

limitação funcional e enurtamento, impedindo-a de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. 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 nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, 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 NCPC, 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 também do novo 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. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte requerente, nomeio 

o Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na Avenida 

PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, 

te le fones :  (65 )  3054-7075  e  (65 )  981001090 ,  e -ma i l : 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004064-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGET COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE GABRIEL OAB - SP341590 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREGOEIRA OFICIAL (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA 1004064-15.2018.8.11.0037 IMPETRANTE: SERGET 

COMERCIO,CONSTRUCOES E SERVICOS DE TRANSITO LTDA IMPETRADO: 

PREGOEIRA OFICIAL Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

07/2017-CGJ, impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente 

para providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do 

Mandado recolhendo-a através da Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Primavera do Leste/MT, 26 de junho de 2018 Lidiane Memoria 

Campos Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003950-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORES EMORES MARTINS GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003950-13.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: DORES EMORES MARTINS GONZAGA REQUERIDO: 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,26 de junho de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002279-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1002279-52.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimar a autora, para, no prazo de 

05(cinco) dias, querendo promover a execução da sentença proferida 

nestes autos. Primavera do Leste, 26 de junho de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 103154 Nr: 8909-88.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUAS CLARAS PARK HOTEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARYSSA M.S. TANNURE - 

OAB:12975-B

 Processo nº: 8909-88.2010.811.0037 (Código 103154)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 14 de junho de 2018.

Murilo Moura Mesquita

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151616 Nr: 5083-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEIDA PEREIRA DOS SANTOS

 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 - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5083-78.2015.811.0037 (Código 151616)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o ESTADO DE MATO GROSSO 

depositou nos autos o valor de R$ 343,83 para aquisição do medicamento 

que a parte exequente necessita.

Todavia, conforme menor orçamento juntado à fl. 87, referido valor é 

suficiente para aquisição de apenas 02 caixas do fármaco, que totaliza o 

montante de R$ 295,30, restando um saldo de R$ 48,53 nos autos.

Sendo assim, DETERMINO o IMEDIATO BLOQUEIO complementar de R$ 

99,12 (noventa e nove reais e doze centavos) em conta bancária do 

ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema BACEN-JUD, para a 

aquisição de mais uma caixa do medicamento, suficiente ao tratamento por 

03 (três) meses.

Após, transfira-se o valor à DROGARIA ULTRA POPULAR (fl. 87), cujos 

dados já constam dos autos.

Excepcionalmente, DEFIRO a juntada de nota fiscal posterior ao repasse, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Primavera do Leste/MT, 18 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134580 Nr: 6434-23.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSI RUSSI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, OESTE 

AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8.548, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15.779

 Vistos. Considerando que a Procuradoria da Fazenda Nacional não 

devolveu os autos até a presente data, impossibilitando a realização deste 

ato, redesigno a audiência para o dia 29/08/2018, às 13:30. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 1497 Nr: 575-51.1999.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES 

LTDA, MARGITA WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MACHADO RORIZ 

ARAÚJO - OAB:PROC.FAZ.NACION, HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, NAPOLEÃO 

VITÓRIO SERAFIM DE CARVALHO - OAB:PROCURADOR, OSVALDO 

ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 Processo nº 575-51.1999.811.0037 (Código 1497)

Vistos.

 Permaneçam os autos suspensos até o julgamento dos autos em apenso.

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

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169420 Nr: 5000-28.2016.811.0037

 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: ELIANE ALVES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, ELYJAKSON DA SILVA LOPES - OAB:OAB/MT 

21816-O, Fabrício Miguel Correa - OAB:9.762-A/MT, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696/O, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Processo nº: 5000-28.2016.811.0037 (Código 169420)

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado deste feito, bem como a distribuição de 

outro procedimento para liquidação da sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Sem prejuízo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.
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Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170675 Nr: 5571-96.2016.811.0037

 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: KATIA FRANCIELLE FRANZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Processo nº: 5571-96.2016.811.0037 (Código 170675)

 Vistos.

Considerando o trânsito em julgado deste feito, bem como a distribuição de 

outro procedimento para liquidação da sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, conforme determinado no despacho de fl. 240.

Sem prejuízo, considerando a criação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas 

processuais e arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134387 Nr: 6287-94.2014.811.0037

 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: TEREZINHA DE CARVALHO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no 

prazo 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68907 Nr: 1216-53.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GENAIL DA ROCHA GUIMARAES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 1216-53.2010.811.0037, 

Protocolo 68907, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38547 Nr: 1065-29.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRH, NDRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 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: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

D E  M E S Q U I T A -  P R O C U R A D O R A  D O  E S T A D O  - 

OAB:SUBPROCURADORA

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71398 Nr: 3712-55.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ARAUJO - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126956 Nr: 9487-46.2013.811.0037

 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: EZEQUIEL ALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134147 Nr: 6114-70.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138838 Nr: 9583-27.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159455 Nr: 8671-93.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO, RENATO CINTRA 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131470 Nr: 3964-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS DE ABREU

 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:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136741 Nr: 8103-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115021 Nr: 5535-93.2012.811.0037

 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: VERGINIA FIRMINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:MT/15668/O, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 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.: 120236 Nr: 2711-30.2013.811.0037

 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: EGO ANTONIO KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 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.: 128347 Nr: 1270-77.2014.811.0037

 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: LIDIA DAL ROVERE PATRICIO

 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:

 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.: 146954 Nr: 3010-36.2015.811.0037

 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: MARLISE MARIA SCHNEIDER MULLER SPENGLER

 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:

 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.: 120789 Nr: 3278-61.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. T.PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT, Sebastião Pereira de Castro - OAB:MT/4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3278-61.2013.811.0037 (Código 120789)

Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

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

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 
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Processo Civil.

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

Primavera do Leste/MT, 18 de abril de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4656 Nr: 26-51.1993.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA SINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7285/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, TATYANE 

CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUÍZO DA QUARTA VARA

Processo cód. 4656

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o exequente para 

providenciar o pagamento da diligência para cumprimento do Mandado de 

fls. 241, recolhendo-a através da Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça, por guia emitida exclusivamente pelo portal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

OBSERVAÇÃO: Ao valor da diligência será acrescida a importância 

referente à respectiva tarifa bancária. Fica autorizado a emissão de uma 

única guia para a realização de diversas diligências, ainda que em zonas 

de cumprimento diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. 

Em caso de complementação de diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas.

Comarca de Primavera do Leste-MT,19 de março de 2018

Lidiane Memoria Campos

Gestor Judiciário

Mat. 13220

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010635-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VASCONCELOS MATIAS (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 03 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8010635-48.2016.8.11.0037 Valor causa: R$ 484,26 Espécie: R$ 484,26 

EXEQUENTE: EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME 

EXECUTADO: EXECUTADO: BRUNO VASCONCELOS MATIAS Pessoa(s) a 

ser(em) CITADA(s) EXECUTADO: BRUNO VASCONCELOS MATIAS 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: o 

exequente é credor do executado da importancia liquida, certa, e exigivel 

de R$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) importância esta expressa 

em três promissórias, que, corrigidas com juros simples correspondente a 

1% ao mês, atualmente perfazem o valor de R$ 484,26(quatrocento e 

oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos)1-Seja a parte Executada 

Citada, no endereço preambularmente declinado, para que efetue , no 

prazo legal de 03(três) dias, o pagamento do valor de R$ 484,26, 

correspondentes ao valor principal da dívida, devidamente corrigido. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para opor(oporem) embargos fluirá 

por ocasião da audiência de tentativa de conciliação. Eu, Noemia Klein 

Fernandes, digitei.Primavera do Leste - MT, 26 de junho de 2018. Divanei 

Pereira da Silva Gestora Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012193-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SOARES DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012193-55.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RENATA SOARES DE MORAIS 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Tendo em vista que transcorreu o prazo estipulado para o 

cumprimento da tutela deferida em Id 13099497 e as partes requeridas 

restaram inertes, entendo que há necessidade de bloqueio e sequestro de 

valores para o cumprimento da obrigação. Em razão disso, intime-se a 

parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, complementar o orçamento apresentado, juntando-se, pelo 

menos, mais 2 (dois) orçamentos, atualizados e legíveis, ou justificar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de fazê-lo, em cumprimento ao 

Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, os princípios que devem nortear a 

aquisição de produtos e/ou serviços às expensas da Administração 

Pública. Apresentados os orçamentos ou a justificativa, concluso para 

deliberação. Decorrido o prazo sem cumprimento, concluso para 

sentença. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002578-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GISELLE GONCALVES GONTIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002578-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: DEBORA GISELLE 

GONCALVES GONTIJO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos, 

Defiro o pedido de redesignação da audiência de conciliação, diante da 

comprovação de que a parte autora não poderá estar presente na data 

inicialmente agendada. Diante disso, redesigno a audiência de conciliação, 

para 15 de agosto de 2018 às 11 horas, intimem-se as partes. Advirta-se 

que, caso as partes rés não compareçam para a audiência, ser-lhes-á 

decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial. Consigne-se que as partes rés poderão contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até 5 (cinco) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

cientificadas de que, não havendo contestação, também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 
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documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte autora poderá 

impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Intime-se a parte autora por meio do seu advogado 

para a audiência de conciliação, conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. 

Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela assistida. Às 

providências. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010803-89.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMEIA BAGORDAKIS DE LIMA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8010803-89.2012.8.11.0037 Valor causa: R$ 1.642,27 Espécie: R$ 

1.642,27 EXEQUENTE: EXEQUENTE: MARCELO DE OLIVEIRA NEVES 

EXECUTADO: EXECUTADO: SIMEIA BAGORDAKIS DE LIMA Pessoa(s) a 

ser(em) CITADA(s) EXECUTADO: SIMEIA BAGORDAKIS DE LIMA 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: No 

ano de 2010, a Executada emitiu em favor do Exeqüente, uma nota 

promissóriacom vencimento em 13 de agosto de 2010, no valor de R$ 

699,00 (seiscentos e noventa e nove reais). Contudo, o referido título de 

crédito não foi quitado na data aprazada. 1-Seja a parte Executada Citada, 

no endereço preambularmente declinado, para que efetue , no prazo legal 

de 03(três) dias, o pagamento do valor de R$ (...), correspondentes ao 

valor principal da dívida, devidamente corrigido... ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de que, aperfeiçoada a 

penhora, o prazo para opor(oporem) embargos fluirá por ocasião da 

audiência de tentativa de conciliação. Eu, Noemia Klein Fernandes, 

digitei.Primavera do Leste - MT, 26 de junho de 2018. Divanei Pereira da 

Silva Gestora Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011758-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARION VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8011758-81.2016.8.11.0037 Valor causa: R$ 3.073,36 Espécie: R$ 

3.073,36 EXEQUENTE: EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME 

EXECUTADO: EXECUTADO: ARION VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

Pessoa(s) a ser(em) CITADA(s) EXECUTADO: ARION VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: O EXEQUENTE é credor do EXECUTADO da importância líquida, 

certa e exigível, de R$ 2.867,00 (dois mil oitocentos e sessenta e sete 

reais) importância está expressa em 09 (nove) notas Promissórias, 

vencida na data 25/01/2016 no valor de R$ 372,00, 20/02/2016 no valor de 

R$ 372,00,20/02/2016 no valor de R$ 134,00, 20/03/2016 no valor de R$ 

372,00, 20/04/2016 no valor de R$ 371,00, 20/04/2016 no valor de R$ 

133,00, 20/05/2016 no valor de R$371,00, 20/06/2016 no valor de R$ 

371,00 e 20/07/2016 no valor de R$ 371,00 corrigidas com juros simples, 

correspondente a 1% ao mês, valor corrigido atualmente correspondente 

a R$ 3.073,36 (três mil e setenta e três reais e trinta e seis 

centavos).1-Seja a parte Executada Citada, no endereço preambularmente 

declinado, para que efetue , no prazo legal de 03(três) dias, o pagamento 

do valor de R$ (3.073,36), correspondentes ao valor principal da dívida, 

devidamente corrigido ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) 

executado(a,s) de que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para 

opor(oporem) embargos fluirá por ocasião da audiência de tentativa de 

conciliação. Eu, Noemia Klein Fernandes, digitei.Primavera do Leste - MT, 

26 de junho de 2018. Divanei Pereira da Silva Gestora Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011959-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8011959-73.2016.8.11.0037 Valor causa: R$ 1.155,66 Espécie: R$ 

1.155,66 EXEQUENTE: EXEQUENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

EXECUTADO: EXECUTADO: REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA Pessoa(s) 

a ser(em) CITADA(s) EXECUTADO: REJANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: O 

EXEQUENTE é credor do EXECUTADO da importância líquida, certa e 

exigível, de R$ 905,00(novecentos e cinco reais), importância esta 

expressa em 01nota promissória, vencida na data de 10/06/2015, 

corrigidas com juros simples, correspondente a 1% ao mês, valor corrigido 

atualmente correspondente a R$ 1.155,66(Um mil quinhentos e cinquenta e 

cinco reais e sessenta e seis centavos). 1-Seja a parte Executada Citada, 

no endereço preambularmente declinado, para que efetue , no prazo legal 

de 03(três) dias, o pagamento do valor de R$ 1.155,66(Um mil quinhentos 

e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), correspondentes 

ao valor principal da dívida, devidamente corrigido ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de que, aperfeiçoada a 

penhora, o prazo para opor(oporem) embargos fluirá por ocasião da 

audiência de tentativa de conciliação. Eu, Noemia Klein Fernandes, 

digitei.Primavera do Leste - MT, 26 de junho de 2018. Divanei Pereira da 

Silva Gestora Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001343-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVALDO GONCALVES DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME FABIANO VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

1001343-27.2017.8.11.0037 Valor causa: R$ 9.240,93 Espécie: R$ 

9.240,93 EXEQUENTE: EXEQUENTE: NEIVALDO GONCALVES DE AGUIAR 

EXECUTADO: EXECUTADO: GUILHERME FABIANO VENDRUSCOLO 

Pessoa(s) a ser(em) CITADA(s) EXECUTADO: GUILHERME FABIANO 

VENDRUSCOLO FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: O Exequente é credor do Executado na quantia de R$ 6.250,00 
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(seis mil duzentos e cinquenta reais), representada pela nota promissória 

em anexo. 1-Seja a parte Executada Citada, no endereço preambularmente 

declinado, para que efetue , no prazo legal de 03(três) dias, o pagamento 

do valor de R$ 9.240,93 (nove mil duzento e quarenta reais e noventa e 

três centavos), correspondentes ao valor principal da dívida, devidamente 

corrigido. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) 

executado(a,s) de que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para 

opor(oporem) embargos fluirá por ocasião da audiência de tentativa de 

conciliação. Eu, Noemia Klein Fernandes, digitei.Primavera do Leste - MT, 

26 de junho de 2018. Divanei Pereira da Silva Gestora Judiciário

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011311-64.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MOTA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDES RABELO OAB - MT0009031A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS Dados do Processo: Processo: 

8011311-64.2014.8.11.0037 Valor causa: R$ 20.466,49 Espécie: R$ 

20.466,49 EXEQUENTE: EXEQUENTE: EDSON MOTA DA COSTA 

EXECUTADO: EXECUTADO: EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA 

Pessoa(s) a ser(em) CITADA(s) EXECUTADO: EMERSON MARIO MARCAL 

PEREIRA FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: O EXEQUENTE é credor do EXECUTADO do valor de 20,000,00 

(vinte mil reais), importância esta expressa em 01 nota promissória, 

vencida na data de 25/08/2014, corrigidas com juros simples, 

correspondente a 1% ao mês, valor corrigido atualmente correspondente 

a R$ 20.466,49(vinte mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta 

e nove centavos) até a data de 14/10/2014. 1-Seja a parte Executada 

Citada, no endereço preambularmente declinado, para que efetue , no 

prazo legal de 03(três) dias, o pagamento do valor de R$20.466,49 (vinte 

mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), 

correspondentes ao valor principal da dívida, devidamente corrigido. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, o prazo para opor(oporem) embargos fluirá 

por ocasião da audiência de tentativa de conciliação. Eu, Noemia Klein 

Fernandes, digitei.Primavera do Leste - MT, 26 de junho de 2018. Divanei 

Pereira da Silva Gestora Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004178-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Michel Cordeiro (RÉU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004178-51.2018.8.11.0037. AUTOR: WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS 

RÉU: MICHEL CORDEIRO Vistos, Trata-se de pedido de tutela provisória 

antecipada em caráter antecedente, proposto por Wilson Oliveira dos 

Santos em face de Michel Cordeiro. Alega na petição inicial que tentou 

realizar a compra de um veículo Onix, placa PQX 8932, através de um 

anúncio no site OLX. Realizou tratativas pelo telefone e compareceu em 

Goiânia para olhar o carro. Após vistoriar o veículo, fechou o negócio, 

ficando a sua entrega condicionada a confirmação do depósito ou 

transferência bancária de R$ 31.344,00 (trinta e um mil trezentos e 

quarenta e quatro reais). O montante foi transferido para conta corrente 

0034942 -9, Agência n° 3930, Banco Bradesco, em nome de Argelino 

Nicolau Stalter. No entanto, o réu não efetuou a entrega do veículo e o 

autor acredita que se trata de uma fraude, uma vez que não consegue 

mais contato com o requerido. Por esta razão, fez um boletim de 

ocorrência, na Polícia Civil de Goiânia-GO. E, em posse deste Boletim, 

conseguiu que a gerência da Agência Bancária, fizesse um bloqueio no 

valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais), tendo em vista que o restante 

do valor já havia sido sacado. Assim, o requerente pretende, dentre 

outros pedidos, a concessão da tutela provisória de urgência para 

determinar que a Agência do Banco Bradesco mantenha o bloqueio do 

montante de R$19.000,00 (dezenove mil reais). Pretende, ainda, o bloqueio 

na conta referida da diferença, até o limite de R$ 31.344,00 (...). Juntou 

documentos, entre eles, o comprovante da transação bancária (Id 

13806595), boletim de ocorrência (Id 13806595) e o email da OLX (Id 

13806593). É o relato. Decido. Para a concessão da tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos 

delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob 

as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Boletim de Ocorrência e pelo Comprovante de Transferência, onde se 

verifica a suposta ocorrência de uma fraude. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pela 

possibilidade de retirada do restante do valor, bem como pelo tempo 

mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a 

sentença for favorável ao requerente, este já poderá ter perdido todo o 

valor transferido. Nesse sentido, também é a jurisprudência : DECISÃO: 

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Oitava Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em negar provimento ao recurso. EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO.TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA A CONTA DE UM DOS RÉUS. 

COISA MÓVEL NÃO ENTREGUE.PRETENSÃO DE REVERSÃO DA 

OPERAÇÃO FORMULADA EM FACE DO BANCO GESTOR DA CONTA 

BENEFICIADA. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE 

ESTELIONATO.VEROSSIMILHANÇA. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA.RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. (TJPR - 8ª C.Cível - AI - 1550610-2 - Corbélia - Rel.: Clayton 

de Albuquerque Maranhão - Unânime - - J. 10.11.2016) (TJ-PR - AI: 

15506102 PR 1550610-2 (Acórdão), Relator: Clayton de Albuquerque 

Maranhão, Data de Julgamento: 10/11/2016, 8ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ: 1961 01/02/2017) Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que o valor poderá ser desbloqueado ao 

final no caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já 

entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não 

cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator 

Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO que o Banco Bradesco, Agência Bancária 

3930, mantenha o bloqueio do montante de R$19.000,00 (dezenove mil 

reais), na Conta Corrente nº 7432-2, em nome de Argelio Nicolau Stalter, 

bem como bloqueie eventuais outros valores existentes até o montante de 

R$ 31.344,00 (trinta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais), incluído 

o valor já bloqueado. Oficie-se, servindo a decisão de ofício/requisição. 

Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a presente ação, conforme 

o art. 303, §1º, I do CPC. Designe-se audiência de conciliação, intimando a 

parte autora na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3ª, do 

NCPC. Cite-se o requerido, ficando ciente de que o não comparecimento 
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implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da 

data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, também sob pena 

de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Primavera do Leste-MT, 26 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-76.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAMBERTO MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002010-76.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VAMBERTO MARTINS 

FERREIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, O último requerimento constitui verdadeiro novo 

pedido de tutela satisfativa, complementar à tutela antecipada já deferida 

neste feito (Id 13724284) Relata o autor que após ser submetido a 

CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM OLHO DIREITO no dia 

08/05/2018, ocorreu novo descolamento de retina com grave 

comprometimento visual de olho direito, sendo necessária nova 

intervenção cirúrgica para correção do quadro do Autor, sob risco de 

perda visual irreversível. Sob essa premissa, passo à análise da tutela 

antecipada incidental. O panorama fático-jurídico delineado neste 

processo, bem como a Declaração Médica subscrita pelo Dr. Renan 

Ferreira B. Candido, oftalmologista, CRM/MT 9034 (Id 13724362), evidencia 

a necessidade de reintervenção cirúrgica (vitrectomia posterior), em 

virtude de redescolamento de retina. Outrossim, visualiza-se, de forma 

indireta, a necessidade do tratamento, materializada pelo Protocolo de 

Entrada do SUS, CNS 709606630028271 solicitando o Tratamento 

Cirúrgico (Id 13724348). No que tange ao dano potencial, também está 

delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite processual e pela 

possibilidade de perda visual irreversível. Vale destacar que, as 

conclusões do NAT, foram de que: a) Quanto à doença alegada: há nos 

autos relatório médico, que comprova o diagnóstico, e justificam os pedido 

da cirurgia oftalmológica. b) Quanto à necessidade do procedimento 

solicitado: A cirurgia esta indicada ao caso em tela, mas no momento o 

SUS não tem prestador credenciado para esta cirurgia. Não há outro meio 

para este tratamento na rede pública. c) Quanto à urgência do 

procedimento: do que se pode extrair dos autos, concluímos que pode 

haver URGÊNCIA na realização do procedimento de vitrectomia posterior 

para o tratamento da patologia já citada, tendo em vista o risco de perda 

definitiva da visão do olho afetado, pois sabe-se que quanto maior é a 

demora na correção do agravo, maior o risco de sequelas irreversíveis. 

No mais, protelar o tratamento requerido, implicaria, em última análise, em 

desperdício de recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de 

repetição dos procedimentos já realizados. Por fim, a soma do(s) 

procedimento(s) já realizado(s) e da consulta ora requerida, a priori, não 

ultrapassa a quantia equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

mantendo-se o processo inserto, por ora, no âmbito da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Posto isso, sob os mesmos 

fundamentos da(s) decisão(ões) que antecipou(aram) a(s) tutela(s) de 

mérito, defiro a tutela de urgência satisfativa complementar, para cominar 

ao(s) réus(s) a obrigação de adotar todas as providências para 

disponibilizar a VAMBERTO MARTINS FERREIRA (qualificado(a) nos autos 

do processo), no prazo de 48 horas, procedimento de VITRECTOMIA 

POSTERIOR EM OLHO DIREITO, conforme a indicação médica, sob pena de 

sequestro de numerário para satisfação pelo setor privado (art. 297 do 

CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo prazo, indicar data próxima para 

cumprimento desta decisão. Ainda, caso não tenha(m) condições de 

cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar outro 

fornecedor que a cumpra. INTIMEM-SE os gestores do SUS, na pessoa 

dos respectivos Secretários de Saúde (no âmbito estadual, por carta 

precatória, e no municipal, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis 

na Secretaria Judiciária), para cumprimento da tutela de urgência 

complementar ora deferida. Faculto a manifestação do(s) réu(s), 

especificamente sobre o tratamento ora deferido, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Evidenciada a necessidade de bloqueio do erário para cumprir a 

obrigação; tendo em vista a situação relatada neste feito; aliada à praxe 

da Fazenda Pública em não cumprir as determinações judiciais, 

concernentes aos serviços de saúde, verificada neste e em tantos outros 

processos, sentenciados e em trâmite neste Juizado Especial da Fazenda 

Pública; bem com tendo em vista o Provimento 02/2015-CGJ e, sobretudo, 

os princípios que devem nortear a aquisição de produtos e/ou serviços a 

expensas da Administração Pública; consigno, desde já, que a parte 

autora deverá juntar, pelo menos, 3 (três) orçamentos, ou justificar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) 

dias, após o término do prazo conferido aos réus. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes do processo. Cumpra-se no plantão diurno. Primavera do 

Leste/MT, 26 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207703 Nr: 3061-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO TEODORO MERCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA CRISTINA AMORIM 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:

 Código 207703

Vistos, etc.

1. Designo o dia 30/07/2018 às 16:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 28 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204935 Nr: 1763-15.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA 

- OAB:5391

 Encaminhe-se cópia da presente às Polícias Civil e Militar, bem como à 

Cadeia Pública local para auxílio na fiscalização da pena.Serve a presente 

como alvará de soltura, que deverá ser cumprido após a colocação da 

tornozeleira eletrônica pelo Sistema Penitenciário, ou, em caso de 

indisponibilidade, firmação de compromisso de comparecer na cadeia 

publica para tanto, tão logo seja notificado, e mandado de intimação.Sem 

prejuízo, proceda-se novo cálculo de liquidação, cadastrando-se a data 

prevista para o próximo beneficio.Em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público e à Defesa para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de concordância tácita.Decorrido o prazo ou apresentadas 

as manifestações, certifique-se e voltem-me conclusos para homologação 

do cálculo.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste/MT, 21 de junho de 

2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 111677 Nr: 2109-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO ANTÔNIO RIGO, EDWARD DE 

ALMEIDA BRAGA NETO, GERALDO MOTA DA SILVA, VANDERLEI 
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HEIDERICH, VANDERLEI BRUSCHI, ALEXANDRE SEVERO SCHERER, 

IDEVALDO ALVES DA SILVA, INÁCIO LOIOLA DE OLIVEIRA JÚNIOR, 

RICARDO ALEXANDRE PEREIRA NOIA, ADÃO DE CASTRO, ANTONIO 

SERGIO DE LIMA, LUIZ MARCOS DE LIMA, OSIEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, Camila Andretty - 

OAB:OAB-MT 17.634, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Edison Luis Ferraz - OAB:69157/RS, FRANCISNEY 

DURAN VILELA - OAB:MT 10.573, JAKSON ROBERTO PASCHOAL - 

OAB:PR-33440, JOSÉ ROBERTO PONTES - OAB:MT 16.316, Luiz 

Carlos Marques Arnaut - OAB:OAB-PR 18.620, SÉRGIO WANDERLEY 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB-PR 18.620

 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.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 199099 Nr: 8142-06.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER GUSTAVO MARTINS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSE CADOR - 

OAB:14323

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça, certifico que o recurso f. 97, é tempestivo, assim, visando 

preservar o princípio constitucional da eficiência remeto estes autos ao 

recorrido, para apresentar contrarrazões do recurso, nos termos do artigo 

600, do Código de Processo Penal, após, à conclusão para despacho 

único de recebimento e remessa ao Tribunal de Justiça, se for o caso.

Primavera do Leste-MT, 25 de junho de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 153432 Nr: 6000-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA GALANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 Código 153432

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 30/08/2018 às 13:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 20 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206552 Nr: 2488-04.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR NUNES BECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:OAB-MT 16.514

 Código 206552

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 15:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 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

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5, em todos os seus termos.Indefiro o requerimento de justiça gratuita ao 

acusado Luiz Antônio Vieira Resplande, eis que não obstante estar sendo 

representado por procurador constituído, o mesmo não juntou qualquer 

atestado que comprove eventual hipossuficiência.Desde já designo 

audiência de instrução e julgamento, para 15/08/2018 as 15:00 

horas.Citem-se e se intimem pessoalmente os acusados.Intimem-se o 

Ministério Público, os advogados as testemunhas de acusação e de 

defesa.Cumpra-se.Primavera do Leste, 25 de junho de 2018.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 1860-30.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HITALA ALYNE QUINTEIRO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Cód. 62046

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, ao menos nesta aurora processual, 

não vislumbro a possibilidade de reconhecimento da prescrição em 

perspectiva, sobretudo em face da necessidade de dilação probatória, o 

que ocorrerá com a realização da audiência instrutória.

 2. Dito isto, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 16/08/2018 as 16:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) acusado, as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123206 Nr: 5748-65.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BARROS TEIXEIRA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, 
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MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 Por estes argumentos, mantenho a prisão preventiva do acusado, 

todavia, não mais para garantir a aplicação futura da lei penal, mas sim 

para a garantia da ordem pública, e por consequência, indefiro o pedido de 

revogação ora formulado pelo indiciado.Determino o imediato cumprimento 

do mandado de prisão junto ao endereço indicado pelo réu, qual seja Rua 

Dorival Martins, n. 101, Bairro São Cristovão III, CEP n. 78.850-000, nesta 

cidade e comarca. Diante do comparecimento réu (fl. 358/364), deve o 

feito prosseguir em seus ulteriores termos.Assim, tendo em vista que o 

réu já foi citado por edital (fls. 167/175), intime-se o acusado, por 

intermédio de seu procurador constituído, para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput). Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Desde já, não apresentada a resposta, no prazo legal, desde já, 

nomeio a Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 

396-A, § 2º).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118028 Nr: 372-98.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE SOUSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL DE SOUSA RODRIGUES, Filiação: 

Valderice de Sousa Rodrigues e José do Carmo Rodrigues, data de 

nascimento: 02/10/1983, brasileiro(a), natural de Porto Franco-MA, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para 

condenar o réu DANIEL DE SOUSA RODRIGUES, devidamente qualificado 

nos autos, às penas do art. 155, caput do Código Penal, e absolve-lo do 

crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 

386, inciso VII, do CPP.A pena prevista para este crime é de 1 a 4 anos de 

reclusão e multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da 

pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destaco prejudiciais 

as consequências do crime, uma vez que a vítima ficou privada de sua 

motocicleta, bem de inestimável utilidade prática, seja como meio de 

transporte, seja como instrumento de trabalho. Ademais, não consta dos 

autos qualquer informação quanto à restituição de tal bem, o que acentua 

a reprovabilidade da conduta perpetrada, razões pelas quais fixo a 

pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão.Agravo a pena em 1 ano, vez 

que o acusado é reincidente (CP, art. 61, I).Assim, perfaz-se o total de 2 

anos e 6 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a 

ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.Fixo o regime 

semiaberto para início do cumprimento da pena, por ser o réu reincidente e 

possuir péssimos antecedentes, nos termos do art. 33, § 3º do Código 

Penal.Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva 

de direitos, ante o que dispõe o art. 44, II, do Código Penal.Deixo ainda de 

condenar o réu, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais 

vez que pobre nos termos da lei.P.R.I.CTransitada em julgado, expeçam-se 

as comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e se arquivem 

os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 26 de julho de 

2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VICTOR HENRIQUE 

GOUVEIA GATTO, digitei.

Primavera do Leste, 26 de junho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 152708 Nr: 5694-31.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CÉSAR MAMUS, JORGE FLORINDO 

DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - OAB:16169-O/MT, ELISABETE 

FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B, VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Código 152708

Vistos, etc.

1. Cuida-se de pedido de redesignação de audiência manejado pela 

defesa do réu Carlos Cesar Mamus, por motivos de interesse particular (fl. 

504).

2. Todavia, ressalto que o interesse particular não pode prevalecer sobre 

o interesse público, quiçá, quando se trata de importante ato como é a 

audiência de instrução e julgamento.

3. Assim, indefiro o pedido de fl. 504, e mantenho a audiência de instrução 

designada à fl. 522v, que será realizada no dia 24/01/2019.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203212 Nr: 902-29.2018.811.0037

 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): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:19303/O

 .Posto isto, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal, aplico-lhe a pena de prestação de serviço à comunidade 

pelo prazo de 1 mês, pelo mínimo de 7 horas por semana.Deixo de 

condenar o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Outrossim, proceda-se a incineração da droga apreendida, 

conforme determina o art. 32 da Lei de Drogas.P. R. I. C.Transitada em 

julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes e a guia de execução 

penal, e se arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do 

Leste, 24 de maio de 2018. ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201728 Nr: 9298-29.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS 

DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 96169990104, Rg: 1429474-5, Filiação: Lindaura de Oliveira dos 

Santos, data de nascimento: 25/09/1973, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, convivente, açougueiro, Telefone 66-99933-7003. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado GILBERTO DE OLIVEIRA SANTOS para que 

tome ciência das medidas protetivas cond=cedidas em favor de sua 

ex-companheira: 1) deverá o agressor manter distância miníma de 500 

metros da ofendida e testemunhas do caso; 2) fica proibido ao agressor 

manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (telefone, mensagens, e-mails); 3)fica proibido o agressor 

de frequentar a residencia e local de trabalho da vitima;4) afastamento do 

agressor do lar e, consequente recondição da vi´tima se 

necessário;5)determinando a separação de corpos do casal.
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Despacho/Decisão: Cód. 201728Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 31), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 02 de março de 2018.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Bravo Garcia, 

digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190710 Nr: 4158-14.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDHEDGDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DONIZETE SERAFIM NEGRINE, Cpf: 

63016958104, Rg: 10447989, Filiação: Arina Serafim Negrine e Benjamin 

Negrine, data de nascimento: 09/06/1974, brasileiro(a), natural de Paraiso 

do Norte-PR, casado(a), serralheiro, Telefone 66-999790693. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado DONIZETE SERAFIM NEGRINE para que tome 

ciência das medidas protetivas deferidas em favor da sua 

ex-companheira. 1-Proibição do representante de se aproximar da vítima, 

seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2- Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3- Proibição do autor da violência de frequentar o local onde 

a ofendida reside, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica; 4- Separação de corpos.

Despacho/Decisão: Cód. 190710Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 13), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2017.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184268 Nr: 1047-22.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAICOM BASILIO FRANCISCO COSTA, 

Filiação: Maria José Francisco e Juraci Basilio da Costa, data de 

nascimento: 22/12/1998, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

serv gerais, Telefone 66-999943-8273. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar o acusado MAICOM BASILIO FRANCISCO DA COSTA 

para que tome ciência das medidas protetivas deferidas em favor da sua 

ex-companheira. 1-Proibição do representante de se aproximar da vítima, 

seus familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 metros de 

distância; 2- Proibição do autor da violência de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação; 3- Proibição do autor da violência de frequentar o local onde 

a ofendida reside, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica.

Despacho/Decisão: Cód. 184268Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 26v), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2017.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

Advertência: Caso o acusado descumpra as medidas judiciais, poderá ser 

decretada a sua imediata prisão.

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, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169881 Nr: 5177-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDPCDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO OLIVEIRA MATIAS, Cpf: 

02466483173, Rg: 20166184, Filiação: Maria Aparecida de Oliveira e 

Gregorio Irio Matias, data de nascimento: 11/02/1989, brasileiro(a), natural 

de Araputanga-MT, solteiro(a), mecanico, Telefone 6699329974. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado LEANDRO OLIVEIRA MATIAS para que tome 

ciência das medidas protetivas deferidas em favor da sua 

ex-companheira. 1- Afastamento do lar; 2- Proibição do representante de 

se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando o limite 

mínimo de 300 metros de distância; 3- Proibição do autor da violência de 

manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação; 4- Proibição do autor da violência de 

frequentar o local onde a ofendida reside, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica.

Despacho/Decisão: Cód. 169881Vistos, etc.1. Certificado nos autos que o 

ofensor não fora encontrado para ser intimado (cf. 21), determino seja 

expedido edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para intimação do ofensor 

acerca da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima.2.Decorrido 

o prazo editalício, vista ao MP.3. Após, tornem conclusos.Intimem-se e se 

cumpra.Primavera do Leste, 14 de dezembro de 2017.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Henrique Santos 

Borges, digitei.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001799-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

1001799-65.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

08:30 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002645-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FRANCISCO LISBOA (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)

 

1002645-82.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

09:00 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002276-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1002276-25.2016.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

09:30 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE TEOTONIO RIBEIRO DA SILVA (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)

 

1000858-18.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

10:00 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004130-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BEZERRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1004130-20.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

10:30 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001192-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PONCIANO JOSE RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1001192-52.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

11:00 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002644-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE QUINTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

1002644-97.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

13:00 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000469-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEFLIDES DE LIMA SILVA (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)

 

1000469-33.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

13:30 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

1001538-03.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

14:00 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002295-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE CORREA (AUTOR)

G. L. C. J. (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:

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

 

1002295-94.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

14:30 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000353-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA LOBO SILVA (REQUERENTE)

J. V. S. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

1000353-27.2017.8.11.0040 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 CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar as Partes de que foi designado o dia 03/08/2018, às 

15:00 hrs, para a realização da perícia, no Fórum desta Comarca de 

Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002527-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENECIANE LOPES SILVA ABECK (REQUERIDO)

 

1002527-09.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 26 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001338-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SOARES DE NORONHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1001338-93.2017.8.11.0040 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 as Partes Autora e Ré para no PRAZO LEGAL, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE BARBIERI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1002727-16.2017.8.11.0040 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 as Partes para manifestarem-se acerca do Laudo 

Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR DA SILVA ALVES (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:

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

 

1001673-15.2017.8.11.0040 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 as Partes para manifestarem-se acerca do Laudo 

Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000927-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE JESUS CARDOSO OAB - 312.963.271-91 (REPRESENTANTE)

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELY CARLOS BEDIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

 

1000927-16.2018.8.11.0040 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. 26 de junho de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001641-10.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DA SILVA HAIGERT (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:

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

 

1001641-10.2017.8.11.0040 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 as Partes Autora e Ré para no PRAZO LEGAL, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002476-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO NETO DA SILVA JUNIOR (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)

 

1002476-95.2017.8.11.0040 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 as Partes Autora e Ré para no PRAZO LEGAL, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

1000615-74.2017.8.11.0040 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 as Partes Autora e Ré para no PRAZO LEGAL, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000440-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAELI CARDOSO TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1000440-80.2017.8.11.0040 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 as Partes Autora e Ré para no PRAZO LEGAL, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000354-46.2016.8.11.0040

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:

ROSAMAR ANA ALEXANDRE DE MOURA (EXECUTADO)

ANTONIO ALEXANDRE DE MOURA (EXECUTADO)

TRATOR M MAQUINAS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1000354-46.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 26 de junho de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002672-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1002672-65.2017.8.11.0040 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 as Partes Autora e Ré para no PRAZO LEGAL, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001198-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI DOS SANTOS GALAN (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)

 

1001198-59.2017.8.11.0040 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 as Partes Autora e Ré para no PRAZO LEGAL, 

manifestarem-se acerca do Laudo Pericial. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003173-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. D. C. (REQUERENTE)

M. D. S. D. C. (REQUERENTE)

A. A. D. S. C. (REQUERENTE)

JOILSON LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 189 de 686



RAYARA SANTOS DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS OU 

DESCONHECIDOS PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS AUTOS N.º 

1003173-19.2017.8.11.0040 (PJE) ASSUNTO: Inventário e Partilha PARTE 

REQUERENTE: JOILSON LEITE DE CAMPOS; MARIA CLARA DA SILVA 

CAMPOS; ANA ALICE DA SILVA CAMPOS; MARIANA DA SILVA CAMPOS 

PARTE REQUERIDA: RAYARA SANTOS DA SILVA NOTIFICANDO(S): 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: JOILSON LEITE DE CAMPOS, brasileiro, viúvo, 

padeiro; MARIA CLARA CAMPOS, brasileira, menor; ANA ALICE DA SILVA 

CAMPOS, brasileira, menor; MARIANA DA SILVA CAMPOS, brasileira, 

menor requerem o procedimento do INVENTÁRIO NEGATIVO em 

decorrência do falecimento de RAYARA SANTOS DA SILVA, brasileira, 

casada, do lar, que faleceu na cidade de Cuiabá/MT, em 23 de abril de 

2017. DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Citem-se os herdeiros e 

terceiros interessados, por edital, bem como as Fazendas Públicas 

(Nacional, Estadual e Municipal) para que se manifestem quanto às 

primeiras declarações. Após, juntadas as manifestações ou certificado o 

decurso de prazo, voltem os autos conclusos para a apreciação do 

pedido do Ministério Público. 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, Reni Terezinha Capitanio 

Rosa, Técnica Judiciária, digitei. Sorriso - MT, 26 de junho de 2018. Reni 

Terezinha Capitanio Rosa Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002002-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUHAUS CONSTRUTORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO)

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTA PROJEMEC MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI - EPP (RÉU)

MARCOS ELIDICKSON BERTOTTI (RÉU)

 

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, 26 de junho de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005337-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOMENI NAITZKI (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FRANCIELI JORDANI (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS INCERTOS OU 

DESCONHECIDOS PRAZO: 40 (QUARENTA) DIAS AUTOS N.º 

1005337-54.2017.8.11.0040 (PJE) ASSUNTO: Inventário e Partilha PARTE 

REQUERENTE: B. J. N. representada por FRANCIELI JORDANI PARTE 

REQUERIDA: CALITON DOMENI NAITZKI NOTIFICANDO(S): CIENTIFICAR 

TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação judicial 

acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir transcrita em 

resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. 

RESUMO DA INICIAL: B. J. N., menor impúbere, representada por sua 

genitora, a Srª. FRANCIELI JORDANI requerem a ABERTURA DE 

INVENTÁRIO dos bens deixados pelo falecimento de CLEITON DOMENO 

NAITZKI, que faleceu na Comarca de Sorriso/T em 12 de agosto de 2017. 

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Recebo a petição sob id nº 11159705 

e, por corolário, defiro o benefício da gratuidade de justiça. NOMEIO 

inventariante FRANCIELI JORDANI, que deverá prestar compromisso, no 

prazo de 05 (cinco) dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (art. 

617, parágrafo único do CPC). Prestado o compromisso, apresente a 

inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as primeiras declarações, das 

quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620 do CPC). Vindo as 

primeiras declarações, os interessados CITEM-SE por Oficial de Justiça, 

inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do CPC). Por edital, com 

prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as citações, as 

partes terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações (art. 

627 do CPC). INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE o necessário.” E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Reni Terezinha Capitanio Rosa, 

Técnica Judiciária, digitei. Sorriso - MT , 26 de junho de 2018. Reni 

Terezinha Capitanio Rosa Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000857-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO (REQUERENTE)

ANDRE LUIS MINGHELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação foi juntada aos autos 

tempestivamente, desta forma, procedo a intimação da parte requerente 

para, querendo, apresente impugnação à contestação. Sorriso, 26 de 

junho de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003329-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARDILENE GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003329-70.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JARDILENE GOMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 

319 et seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental 

Civil, RECEBO a petição inicial sub examine. De início, DEFIRO o pedido de 

gratuidade de justiça. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 

CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

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

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 
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para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003317-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIRA PARK HOTEL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUPA INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003317-56.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LIRA PARK HOTEL LTDA - ME RÉU: LUPA INDUSTRIA METALURGICA 

LTDA - EPP Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et 

seq do NCPC, forte no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, 

RECEBO a petição inicial sub examine. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003360-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DAMBROSIO (REQUERENTE)

SONIA MARIA DAMBROSIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUCIA DAMBROSIO (REQUERENTE)

RONI MARCIO DAMBROSIO (REQUERENTE)

TANIA MARCIA DANBROSIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

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

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003360-90.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LUCIA DAMBROSIO, SONIA MARIA DAMBROSIO DE 

ALMEIDA, TANIA MARCIA DANBROSIO, RONI MARCIO DAMBROSIO, 

MARCOS ANTONIO DAMBROSIO Vistos etc. Analisando os autos, verifico 

que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas e taxa 

judiciária. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o recolhimento de custas e taxa judiciária, sob pena 

de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). Se decorrido tal 

prazo sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela 

parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005173-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEUDA BRANCO SILVA (REQUERENTE)

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005173-89.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA Vistos etc. Diante da 

documentação apresentada, acolho o pedido de concessão da gratuidade 

de justiça a autora. Analisando as petições juntadas nos autos, verifico 

que a requerente pleiteou a emenda da inicial, sendo que na petição sob id 

nº 10444919 requereu a inclusão da Sra. Elieuda Branco Silva, já na 

petição de id nº 10665060 requereu a inclusão de Elieuda Branco Silva no 

polo ativo, porém, não foi regularizada a sua representação processual. 

Desse modo, INTIME-SE a requerente Elieuda Branco Silva para que, no 

prazo de 05 (quinze) dias, regularize a sua representação processual. No 

mesmo prazo, deverão as requerentes juntar aos autos cópia do 

Processo nº 1005190-28.2017.811.0040, em curso na 1ª Vara desta 

comarca, o qual, segundo alegado pelas demandantes (id. 10665060, pág. 

02), tem o mesmo pedido e causa de pedir da presente ação. 

Regularizado, e tendo em vista que o objeto do pedido atinge o interesse 

de menores, abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste. 

Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 137870 Nr: 9564-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER JOSE FARIAS, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 Código: 137870

Vistos etc.

Considerando que na data 27/06/2018 o expediente forense será 

suspenso por força da PORTARIA N. 629/2018-PRES, que atribuiu ponto 

facultativo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO 

a audiência anteriormente designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se as partes.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 20 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131047 Nr: 5896-96.2015.811.0040

 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): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante a busca BACENJUD NEGATIVA, procedo a Intimação do 

requerente/exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo legal, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52971 Nr: 3265-92.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO GILMAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Ante a busca BACENJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60045 Nr: 3343-52.2010.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGDS, DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca BACENJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86579 Nr: 6033-20.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JOHANN LTDA, NESTOR 

MIGUEL JOHANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca BACENJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131047 Nr: 5896-96.2015.811.0040

 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): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a busca BACENJUD NEGATIVA ou de VALOR IRRISÓRIO, procedo a 

Intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36210 Nr: 5328-95.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSSI E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Ante a busca BACENJUD E RENAJUD NEGATIVA ou de VALOR 

IRRISÓRIO, procedo a Intimação do exequente para indicar bens 

penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50005 Nr: 356-77.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA 3R LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, ERICSON CÉSAR GOMES - OAB:OAB/MT 8301-B

 Ante a busca BACENJUD E RENAJUD NEGATIVA ou de VALOR 

IRRISÓRIO, procedo a Intimação do exequente para indicar bens 

penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110991 Nr: 3117-08.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:16.391-E, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:14.352/PR

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para que traga aos autos 

o levantamento do saldo devedor das dívidas anotada sobre o imóvel em 

litígio.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 137870 Nr: 9564-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER JOSE FARIAS, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 Código: 137870

Vistos etc.

Considerando que na data 27/06/2018 o expediente forense será 

suspenso por força da PORTARIA N. 629/2018-PRES, que atribuiu ponto 

facultativo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, REDESIGNO 

a audiência anteriormente designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se as partes.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 20 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93633 Nr: 5156-46.2012.811.0040
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 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, WALTER JOSE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE JESUS LUCAS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 Impulsono os autos, INTIMANDO as partes para informarem a este juízo 

qualificação completa da herdeira Carmem Lúcia Lucas a fim de que seja 

intimada para Audiência redesignada para o dia 15/08/2018 às 15h, ou 

manifestem-se que será responsável por esta comunicação à herdeira.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 26750 Nr: 1310-65.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEIL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que não houve o pagamento voluntário do débito, defiro o 

pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, 

nos termos do art. 782, §3º, do CPC, para tanto, expeça-se ofício aos 

órgãos responsáveis (SCPC e SERASA).

No mais, intime-se o exequente a indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação ou não indicados bens penhoráveis 

pelo credor, arquive-se provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve 

retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar providência 

judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da CGJ.

Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

Decorrido o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para as 

devidas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 137870 Nr: 9564-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER JOSE FARIAS, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 “Vistos etc. Inicialmente, ante ao requerimento das partes no item 2 acima, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27 de junho de 2018 às 

14h00min. Defiro o que pleiteado no item 3, devendo o laudo ser 

apresentado em 30 dias. Saem o inventariante a apresentar certidão de 

óbito do herdeiro Antonio Carlos Lucas. Saem os presentes intimados. Por 

fim, DETERMINO a suspensão da ação possessória 137870 até a data da 

audiência acima designada.”Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz 

determinou que às 16h40min encerrasse o presente termo, que depois de 

lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, 

Estagiária de Gabinete, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 05 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 137870 Nr: 9564-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER JOSE FARIAS, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 Código:137870

Vistos, em correição.

Considerando que A QUESTÃO JÁ SE DESENVOLVE HÁ ANOS, 

MERECENDO SOLUÇÃO DERRADEIRA, com concessões recíprocas 

através da composição civil; considerando que, APESAR DA QUESTÃO 

DE DIREITO MATERIAL SIMPLÓRIA, PROCESSUALMENTE O LITÍGIO TEM SE 

TORNADO COMPLEXO, com INCIDENTES DIVERSOS (embargos, 

requerimento diversos, avaliação, entre eventuais outros); considerando 

que AS DISCUSSÕES, CÁLCULOS E REANÁLISES DE MATÉRIA DE FUNDO 

TENDEM A SE PERPETUAR acaso não se estabeleça mudança de postura 

processual; considerando o EQUILÍBRIO, PONDERAÇÃO E 

RAZOABILIDADE sempre constatados JUNTO AOS PATRONOS que atuam 

neste feito; considerando que a CONCILIAÇÃO, para casos desse jaez, 

MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL para uma SOLUÇÃO JUSTA, CÉLERE, 

ECONÔMICA E EFICAZ; considerando que É DEVER DO MAGISTRADO 

promover, a qualquer tempo, a AUTOCOMPOSIÇÃO, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do 

NCPC); e considerando que é DIRETRIZ do E. TJMT, CNJ e Tribunais 

Superiores a BUSCA POR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS ao litígio, DESIGNO 

AUDIÊNCIA, DE CONCILIAÇÃO COM AS PARTES, AS QUAIS ESTÃO 

CONVIDADAS A INTEGRAR OU ESCLARECER SUAS ALEGAÇÕES, PARA 

O DIA 05 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16H:00.

Exorto as partes a comparecer à audiência munidas PROPOSTAS 

CONCRETAS/PLAUSÍVEIS, sendo o caso, acompanhada de cálculo 

atualizado do débito, avaliação e diligências que entender necessárias, 

lembrando que a transação tem por pressuposto CONCESSÕES MÚTUAS 

(art. 840, do CC), contando, ainda, com o VALOROSO EMPENHO DOS 

PATRONOS para o sucesso desta tentativa de resolução do litígio.

Advirto, ainda, que, sendo o caso (pessoa jurídica), o preposto deve 

possuir autonomia e poderes para transigir.

 Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 06 de novembro de 2017.

Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 5859-69.2015.811.0040

 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: ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEI PAES NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, FELIPE 

RODRIGUES DE ABREU - OAB:185765, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Portanto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO para 

sanar a omissão NOMEANDO o perito Engenheiro Agrônomo FABIANO 

ANDRÉ PETTER, podendo ser encontrado na Avª Alexandre Ferronato, nº 

1200 UFMT – Distrito Industrial, Sinop-MT, telefone (66)99976-2325, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC).Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC).Indicados os honorários, intimem-se as 
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partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC.No mais, INDEFIRO o 

pedido de intimação das testemunhas para comparecimento em audiência 

(fl. 614), tendo em vista que cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Ainda, ressalto 

que a parte autora não demostrou que a tentativa de intimação de restou 

frustrada, a fim de ensejar a intimação via judicial, na forma do I, §4º do 

art. 455, do CPC. PROCEDA a parte autora o requerimento necessário de 

restituição dos valores pagos às fls. 615-620, ao Juiz Diretor do Foro, nos 

termos da Instrução Normativa SCA Nº 02/2011, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Sem prejuízo, Considerando que na data 

27/06/2018 o expediente forense será suspenso por força da PORTARIA 

N. 629/2018-PRES, que atribuiu ponto facultativo no Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, REDESIGNO a audiência anteriormente designada 

para o dia 15 de agosto de 2018, às 16h30min.INTIMEM-SE as 

partes.Sorriso/MT, 25 de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82792 Nr: 1721-98.2011.811.0040

 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: AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 Processo nº: 1721-98.2011.811.0040

Código Apolo nº: 82792

Vistos, etc.

Indefiro o pedido às fls. 842/843 vez que a atualização e indicação do 

correto endereço de testemunhas a serem ouvida em Juízo é diligência 

que contribui para o regular andamento processual, devendo a requerente 

comprovar a má-fé da requerida no requerimento de nova carta precatória 

para endereço diverso.

Ademais, reitero os fundamentos da decisão proferida à fl. 823.

Determino à Secretaria Judicial que certifique se fora expedida carta 

precatória para a Comarca de São Paulo/SP.

Se expedida, expeça-se o competente ofício para requerer sua 

devolução.

Devolvida a precatória ou no caso de ainda não expedida, expeça-se 

nova carta precatória para a oitiva da testemunha Gilson Borges da Silva 

no endereço indicado à fl. 832.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerida para que se manifeste do retorno 

da carta precatória encaminhada ao Juízo da Vara de Precatórias de 

Gurupi/TO (fls. 834/840).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 19 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001703-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA DEIXEI DE CUMPRIR EM RELAÇÃO AO 

BANCO BRADESCO S/A, QUE CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL, UMA VEZ 

QUE NÃO FOI INCLUSO NO POLO PASSIVO DO PJE. EM VIRTUDE DISTO, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA, CASO QUEIRA, REGULARIZE O POLO PASSIVO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001696-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA DEIXEI DE CUMPRIR EM RELAÇÃO AO 

BANCO BRADESCO S/A, QUE CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL, UMA VEZ 

QUE NÃO FOI INCLUSO NO POLO PASSIVO DO PJE. EM VIRTUDE DISTO, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA, CASO QUEIRA, REGULARIZE O POLO PASSIVO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001307-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI (REQUERIDO)

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (REQUERIDO)

 

Certifico, eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao 

mandado do processo n° 1004747-62.2017.8.11.0045 da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, dirigi-me ao endereço indicado no mandado, Fazenda 

Boi na Brasa, Assentamento Eldorado, Lot. 235, município do Ipiranga do 

Norte-MT e ali estando na data de 18/08/2018 às 09:45 E 18:05 hs EFETUEI 

A CITAÇÃO da requerida KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGORO, 

cientificando-a do inteiro teor do mandado e que após as formalidades 

legais exarou nota de ciente e aceitou a contrafé que lhe ofereci. Certifico 

ainda, que na mesma diligencia data e horários, DEIXEI DE EFETUAR A 

CITAÇÃO do requerido OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI tendo em vista 

não localizá-lo no endereço indicado. Sendo informado pela Sra. Katia, que 

o mesmo estaria em viagem ao estado do Paraná. CERTIFICO, ainda, diante 

do despacho de id. 13360768 que recebeu a emenda da Carta Precatória 

da comarca deprecante, ids. 13352882 e 13352880 datado de 23/05/2018, 

assim REQUEIRO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que recolha 

nova diligencia, para que seja procedida nova citação dos requeridos no 

termos da emenda da referida carta precatória. Diante do exposto, seguro 

a 2ª via do presente mandado, para após o recolhimento da diligencia, 

proceder nova citação dos requeridos. O referido é verdade e dou fé. 

Geferson Tomazi Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129955 Nr: 5326-13.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND.QUÍMICA E 

AGROPEC.LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198.195/sp, BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, 

JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:27.141/SP, PAULO ROBERTO 

SANTOS CALMON - OAB:198.905 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE LIMA - 

OAB:85028

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

certidão atualizada da matrícula do imóvel sobre o qual foi deferida a 

penhora, para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno que após ser feita a penhora por termo nos autos, nos termos 

do art. 844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente, para tanto, deverá efetuar o recolhimento 

da guia da certidão de Registro de Penhora, no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para retirada do 
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Termo/Certidão de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104042 Nr: 7100-49.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, FERNANDA VIEIRA 

CAPUANO - OAB:150.345, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - 

OAB:131.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

DEFIRO o pedido de fls. 236 e DETERMINO a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, via 

Sistema RENAJUD.

Diante do comprovante de inclusão de restrição veicular, INTIME-SE o 

autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 148099 Nr: 3088-84.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMEI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. PAULA TEIXEIRA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA AGNER - 

OAB:19394/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005017-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. D. I. D. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Número do Processo: 1005017-04.2017.8.11.0040 

AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE RÉU: ROSANA 

CRISTINA GERONYMO Vistos etc. Trata-se de ação de tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, manejada pelo MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

DO NORTE, em face de ROSANA CRISTINA GERONYMO, pugnando pelo 

arresto das verbas rescisórias da requerida, sob o argumento de que a 

mesma, no desempenho de suas funções, teria causado prejuízos ao 

erário. A inicial foi escoltada pelos documentos de Num. 10063700 e 

seguintes. A tutela cautelar, em caráter antecedente, foi parcialmente 

deferida em Num. 10120911, determinando-se o arresto das verbas 

rescisórias, exceto o salário mensal da requerida, oportunidade em que foi 

ordenada, ainda, a citação da requerida e a apresentação do pedido 

principal pelo autor, nos termos do artigo 308, do NCPC. A tutela deferida 

foi cumprida em 05/10/2017 (Num. 10201233). Em Num. 12327016 foi 

certificada a ausência de manifestação da parte autora. É o relatório. 

Decido. Pois bem, constata-se que o autor, apesar de devidamente 

intimado, não apresentou o pedido inicial no prazo assinalado (30 dias), 

nos termos do artigo 308, do NCPC. Nesta toada, de rigor a extinção do 

feito, com a cessação da eficácia da tutela concedida, nos exatos termos 

do artigo 309, do NCPC, circunstância que não obsta que a parte formule o 

pedido principal, nos termos do artigo 310, do NCPC. Posto isso, sem 

maiores delongas, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos dos artigos com fulcro no artigo 309 c/c 485, X, do 

NCPC, com o que cessa a eficácia da tutela concedida em caráter 

antecedente, devendo o valor depositado judicialmente, após o trânsito em 

julgado, ser restituído ao requerido, eis que, em que pese depositado pelo 

autor, deu-se a título de arresto de verbas rescisórias da requerida, para 

eventual compensação por ressarcimento de danos. Assim, intime-se a 

requerida a indicar os dados bancários para tanto, no prazo de cinco dias. 

Custas indevidas, nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº. 

7603/2001. Honorários indevidos ante a ausência de contenciosidade na 

liça. Preclusas as vias recursais e adotadas as providências para 

restituição dos valores depositados judicialmente, arquivem-se, mediante 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 60341 Nr: 3638-89.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA ZANINI LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUT NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIOMIR GIARETTON - 

OAB:13129-B/SC, JEFERSON CARLOTT - OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao EADJ para que informe qual seria a RMI do benefício por 

tempo de contribuição concedido nos autos, tendo como DIB 19/07/2010, 

nos termos requeridos à fl. 213.

Após, intime-se a parte autora para que manifeste se possui interesse no 

prosseguimento da execução, no prazo de 15 dias.

Não havendo interesse, arquivem-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 49007 Nr: 5888-66.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES

 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:

 Ademais, a tutela antecipada fora concedida no Acórdão de fl. 267, tendo 

o executado sido intimado para implantação do benefício em 18/10/2016 

(fl. 271), tendo implantado somente em 15/02/2018.Assim, acolho 

parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo 

INSS, a fim de reconhecer o excesso de execução sobre as parcelas 

atrasadas, em razão do exequente ter calculado o benefício sobre 

parcelas já pagas de aposentadoria por invalidez.Porém, considerando 

que o mesmo sanou o erro às fls. 350-351, homologo os referidos 

cálculos apresentados pelo exequente.Homologo, do mesmo modo, o 

cálculo dos honorários advocatícios de fls. 317, ante a concordância pelo 

executado (fl. 335vº).No mais, estando flagrante que o valor executado a 

título de astreintes é excessivo (fls. 285-307), o qual se refere 

exclusivamente a multa por inadimplemento da decisão que deferiu a 

implantação do beneficio nos autos, REDUZO o valor da multa executada 

por descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE 

R$2.000,00 (dois mil reais), visando evitar enriquecimento ilícito da parte 

exequente.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.Às providências.Sorriso/MT, 

21 de junho de 2017.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 145197 Nr: 1522-03.2016.811.0040

 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: AMADEO PIAZZA, DELVINA CORONA PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a execução fiscal, objeto da discussão da presente 

ação já fora extinta pelo pagamento (Cód. 88199), intimem-se os 

requerentes para que informem se possuem interesse no prosseguimento 

da presente demanda.

Caso positivo, 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.

Não havendo interesse no prosseguimento do feito, façam-me os autos 

conclusos para extinção.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 88008 Nr: 7542-83.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR WILSMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, os cálculos do exequente às fls. 175-179, encontram-se 

corretos, eis que calculados desde a DIB 08/03/2001, observada a 

prescrição quinquenal, bem como honorários advocatícios sobre o valor 

fixado pelo E. TJMT.Assim, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

oposta pelo INSS, homologando os cálculos de fls.175-179.Incabível a 

condenação em honorários advocatícios em exceção de 

pré-executividade rejeitada, conforme entendimento consolidado pelo STJ 

(AgInt no REsp 1223290/ES, 1ª T. Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, J. 

04/04/2017, DJe 10/04/2017).Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do 

art. 535 e seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 85702 Nr: 5065-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NACIR BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao EADJ para que informe a RMI do benefício de aposentadoria 

por invalidez com o adicional de 25% concedido nos autos, tendo como 

DIB 04/07/2011.

Importante registrar que a DIB já foi objeto de discussão pelas partes e 

decidida às fls. 199-200, a qual se encontra alcançada pela preclusão.

Com a resposta do EADJ, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento da execução, no prazo de 15 dias, nos termos da decisão 

de fls. 199-200.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 119773 Nr: 10262-18.2014.811.0040

 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: JHONATAN DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o requerente foi colocado em liberdade nos autos em 

que se encontrava recluso, 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. 305/2014 do CJF que 

dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 

de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido.

 Por sua vez, 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 Justiça Federal.

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 sido apresentados.

Ao ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53130 Nr: 2990-46.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, VITÓRIO ANGELO 

CELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, OSCAR ANTUNES DO CARMO - OAB:6121-E-MT

 Em que pese a manifestação da parte executada às fls. 319-321, fato é 

que houve, pela exequente, a concordância com o bem ofertado à 

penhora às fls. 141-166, , conforme se vê às fls. 295 e 310.

Ademais, referido bem já fora, inclusive, avaliado (fls. 291-294), tendo 

decorrido o prazo para interposição de embargos (fl. 312), estando o 

mesmo em fase de leilão (fl. 313).

Sendo assim, proceda-se com o necessário para realização das praças 

designadas à fl. 321.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 106389 Nr: 9456-17.2013.811.0040

 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: ALADAIDE TERESINHA BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 196 de 686



 Intime-se a parte exequente para que manifeste quanto aos novos 

cálculos juntados pelo executado às fls. 173-174.

Havendo concordância, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, 

§1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 80061 Nr: 5405-65.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMO HERMINIO BARICHELLO TORZECKI, SONIA DE 

FATIMA TORZECKI, CLAUDIO ANTONIO TORZECKI, CRISTINA MARIA 

TORZECKI, PAULO JOSE TORZECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso dos autos, o Acórdão de fl. 255, determinou a realização dos 

cálculos dos juros e correção monetária de acordo com o Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.Ademais, em que pese o STF ter mudado os 

efeitos nas ADI’s 4357 e 4425, no sentido de que os precatórios 

expedidos até a data de 25/03/2015 devem ser corrigidos pela TR, fato é 

que referida modulação se deu posteriormente ao trânsito em julgado do 

Acórdão proferido às fls. 253-253, que fixou juros e correção monetária 

de acordo com o Manual de Cálculos da JF, sendo que, em casos tais, 

deve ser observado o disposto nos §8º do art. 535 do NCPC.Assim, 

REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA 

PELO INSS, homologando os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 

291-300.Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios 

previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada 

ao procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$3.000,00, a qual será acrescida ao 

débito principal.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e 

seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 48367 Nr: 5283-23.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA HEDEL, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, AIRTON 

CELLA, MAURO MEAZZA

 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:

 No caso dos autos, o Acórdão de fl.284, determinou a realização dos 

cálculos dos juros e correção monetária de acordo com o Manual de 

Cálculos da Justiça Federal.Quanto a alegação de que o excepto não 

descontou os valores recebidos a título de auxílio-doença, não 

prospera.Isso porque, pela leitura dos cálculos de fls. 296-298, é possível 

divisar que o excepto calculou os valores integrais da DIB 05/06/2008 até 

quando houve a implantação do auxílio-doença, e, posteriormente, 

somente a diferença dos 9% do auxílio-doença para aposentadoria por 

invalidez.Assim, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta 

pelo INSS, homologando os cálculos de fls.296-300.Incabível a 

condenação em honorários advocatícios em exceção de 

pré-executividade rejeitada, conforme entendimento consolidado pelo STJ 

(AgInt no REsp 1223290/ES, 1ª T. Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, J. 

04/04/2017, DJe 10/04/2017).Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do 

art. 535 e seguintes do NCPC, observando as determinações acima.No 

mais, quanto as astreintes executadas às fls. 343-347, não há que se 

falar em requisição de pagamento, eis que indevidas, uma vez que embora 

tenha sido deferida a tutela antecipada no Acórdão às fls. 280, a parte 

autora já se encontrava recebendo auxílio-doença proveniente de outra 

tutela deferida pelo E. TRF1 às fls. 162-163, desde 27/05/2011 (fl. 352), 

cuja conversão em aposentadoria por invalidez se deu em 01/11/2016 (fl. 

288), tão logo o EADJ foi intimado da decisão de fl. 287.Intimem-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 106117 Nr: 9191-15.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO DOS SANTOS PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

.Deverá o perito judicial indicar data, hora e local da realização, no prazo 

de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do NCPC).Deverá o Sr. Perito 

se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o 

acesso e o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos 

assistentes técnicos das partes.Realizada a perícia, junte-se o laudo aos 

autos, o qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, 

incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º 

e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias.Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do 

NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 161638 Nr: 10080-61.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A A RUDNIK LTDA, APARECIDO ALMEIDA RUDNICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para reconhecer a 

PRESCRIÇÃO do crédito tributário excutido na CDA 2010492, objeto da 

execução fiscal apensa (Num. 60793), com o que EXTINGO-A.Condeno a 

embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, I, do artigo 85 do NCPC.Fica o 

embargado isento ao pagamento das custas, em razão do comando 

normativo consignado no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 

7.603/2001.Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do 

art. 496, § 3º, II, do NCPC.Preclusas as vias recursais, TRANSLADE-SE 

CÓPIA A EXECUÇÃO CORRELATA (nº. 4084-92.2010.8.11.0040), 

arquivando-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.Às 

providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005426-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON LIMA RODRIGUES SILVA (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1005426-77.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça constante do ID nº 12780225, bem como sobre os 

rumos da execução. Sorriso, 26 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010729-89.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINAMAR KUNZLER - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº 8010729-89.2013.811.0040 Impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente do r. despacho em sua parte principal trancrita: 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000405-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICO SGUISSARDI (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1000405-57.2016.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça constante do ID nº 13643928, bem como sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso, 26 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000467-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MACHADO EUSTAQUIO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1000467-29.2016.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça constante do ID nº 12735009, bem como sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso, 26 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010959-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERLI FRANCISCO DALL APRIA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010959-63.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça constante do ID nº 12936088, bem como sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso, 26 de junho de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011064-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES SATELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Processo nº 8011064-40.2015.811.0040 Impulsiono estes autos a fim de 

Intimar do r. despacho, te4ndo em vista que decorreu o prazo sem 

cumprimento voluntario da sentença; ...IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005682-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (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)

 

DECISÃO Processo: 1005682-20.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

FERNANDO PARMA TIMIDATI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 17h. 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, 26 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005682-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (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)

 

DECISÃO Processo: 1005682-20.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

FERNANDO PARMA TIMIDATI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 17h. 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 
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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, 26 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005944-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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)

 

DECISÃO Processo: 1005944-67.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ERIKA 

DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 17h30min. 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, 26 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005944-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (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)

 

DECISÃO Processo: 1005944-67.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ERIKA 

DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 17h30min. 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, 26 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006218-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FARMACIA EDS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCI PEDRO ZANATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1006218-31.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

FARMACIA EDS LTDA - ME REQUERIDO: JOELCI PEDRO ZANATTA I - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 16h. 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, 25 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH GAZABINI BERGAMASCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONILSON DE SOUZA LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Processo: 1000042-36.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço onde possa ser localizado o bem 

penhorado no ID. 13593961, observando a certidão de ID. 13856344 

Sorriso/MT, 26 de junho de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010961-33.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROMANQUIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (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)

 

DECISÃO Processo: 8010961-33.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MIGUEL 

ROMANQUIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 

de julho de 2018, às 16h20min. 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, 28 de maio de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006148-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIMAR ADRIANO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO DALLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARA DE PINHO OLIVIERA OAB - GO47754 (ADVOGADO)

 

DESPACHO REQUERENTE: CLEIMAR ADRIANO ROSA REQUERIDO: AUTO 

POSTO DALLAS LTDA I - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 31 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: GILSENILDO 

ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS 

URBANOS E RURAIS LTDA - ME I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 31 de julho de 2018, às 13h20min. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

 

DESPACHO REQUERENTE: GILSENILDO ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS 

LTDA - ME I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

julho de 2018, às 13h20min. 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER (REQUERIDO)

FABIANO APARECIDO YAMAK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: BRUNO 

FERREIRA LIMA REQUERIDO: FABIANO APARECIDO YAMAK, GERSON 

LUIS WERNER I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

31 de julho de 2018, às 14h. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILSENILDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

 

DESPACHO REQUERENTE: GILSENILDO ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: IMPACTO COMERCIO E SERVICOS URBANOS E RURAIS 

LTDA - ME I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

julho de 2018, às 13h20min. 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004765-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ILHABELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MOLETA CONTE OAB - 659.828.270-53 

(REPRESENTANTE)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO KLASENER (EXECUTADO)

 

Processo: 1004765-98.2017.8.11.0040 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, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço atualizado da parte executada, considerando a 

diligência de Id. 13029426. Sorriso/MT, 26 de junho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER (REQUERIDO)

FABIANO APARECIDO YAMAK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

 

DESPACHO REQUERENTE: BRUNO FERREIRA LIMA REQUERIDO: FABIANO 

APARECIDO YAMAK, GERSON LUIS WERNER I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 2018, às 14h. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER (REQUERIDO)

FABIANO APARECIDO YAMAK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

 

DESPACHO REQUERENTE: BRUNO FERREIRA LIMA REQUERIDO: FABIANO 

APARECIDO YAMAK, GERSON LUIS WERNER I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 2018, às 14h. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001890-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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JOYCE PAIVA CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2.0 HOTEIS PIRACICABA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO)

 

DESPACHO REQUERENTE: JOYCE PAIVA CASTILHO REQUERIDO: 2.0 

HOTEIS PIRACICABA LTDA. Acolho a justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência de conciliação apresentada pela reclamante 

no Id. 13273171, razão pela qual redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de julho de 2018 às 14h, ratificando, os demais 

comandos lançados no Id. 11377148.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011314-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVANIA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8011314-10.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, bem como para se manifestar e 

ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 26 de junho de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011312-40.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JR VIAGENS E TUIRISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8011312-40.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, bem como para se manifestar e 

ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob 

pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 26 de junho de 

2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000943-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO SUL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000943-04.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos do 

feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei 

n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 26 de junho de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010987-31.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010987-31.2015.8.11.0040 

REQUERENTE: BRUNO PEREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, I - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 24 de julho de 2018, às 13h40min. 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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003672-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: MACHADO 

CARNIEL & CIA LTDA - ME REQUERIDO: FABIO DOGLAS MAYER I - Em 

atenção ao postulado no Id. 13213969, defiro o pedido de SUSPENSÃO 

pelo prazo de 30 (trinta) dias para diligenciar sobre novo endereço da 

parte reclamada. II - Intime-se a parte reclamante, consignando-se que, 

decorrido o prazo acima, deverá a parte autora manifestar-se 

independente de nova intimação, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006780-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR NASCIMENTO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: EDIMAR 

NASCIMENTO MENDES REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 12001208), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela 

parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do 

FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006782-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES DE OLIVEIRA SOLTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: MARIA INES DE 

OLIVEIRA SOLTEL REQUERIDO: OI MÓVEL S/A I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 12001815), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011261-68.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JENILMA HERMINIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT Secretaria da Vara Especializada dos Juizados Especiais EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 8011261-68.2010.8.11.0040 

ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARTE EXEQUENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW PARTE EXECUTADA: JENILMA HERMINIO, 

portadora do CPF nº 569.987.321-04 INTIMANDO: JENILMA HERMINIO, 

encontra-se em lugar incerto e não sabido. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

AÇÃO: 02/05/2010 VALOR DA CAUSA: R$ 1.243,58 (um mil e duzentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da parte executada, acima indicada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, de que foi efetuado a penhora online de valores via 

Sistema Bacenjud, oportunizando-se manifestação à parte devedora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, conforme 

estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC. Despacho: I - Considerando o 

decurso “in albis” do prazo para a parte devedora voluntariamente quitar o 

débito, bem como que o art. 835 do NCPC estabelece em primeiro lugar, na 

escala de preferências para penhora, o “dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o pedido de 

penhora “on-line” postulado no ID 11117783, no montante de R$ 1.243,58 

(um mil e duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), 

conforme cálculo de atualização juntado no ID 11117783. II - A penhora 

será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como 

com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, 

atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito 

passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação 

à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta 

decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC.III – Decorrido o 

prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, 

retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a 

indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 

5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo. 

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final.V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC.VI – Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). VII – Cumpridas as diligências e não 

se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, a parte exequente 

deverá se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO/MT, 15 DE AGOSTO DE 2017 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. Sorriso - MT, 02 de Julho de 2018. Jocob 

Sauer Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011190-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LHAM PUBLICIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8011190-90.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, bem como para se manifestar e ditar os rumos do feito, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Sorriso/MT, 26 de junho de 2018. Elite Capitanio,Gestora 

Judicial.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004203-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL BADO DA CUNHA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAPOLEAO MATEUS WONTERS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO DEPRECANTE: MICHEL BADO 

DA CUNHA DEPRECADO: NAPOLEAO MATEUS WONTERS I - Ante o 

certificado à fl. 10430803, redesigno o ato deprecado para o dia 24 de 

julho de 2018, às 14h20min. II – Intimem-se a testemunha, observando o 

endereço informado no Id. 10430803. III – Comunique-se ao Juízo 

Deprecante.

Intimação 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)

 

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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006001-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK FERNANDES BRANDAO (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)

 

DECISÃO Processo: 1006001-85.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ERICK 

FERNANDES BRANDAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 16h30min. 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, 25 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006253-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLOPLAN TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO 

EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006253-88.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: SOLOPLAN TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO CIVIL E 

PAVIMENTACAO EIRELI Não acostado ao feito qualquer cártula com força 

executiva (art. 784 do NCPC), recebo a inicial como reclamação, devendo 

ser retificada a autuação. Designe-se audiência de conciliação, após, 

cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005153-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES DEAN ANDRADE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: JAMES DEAN 

ANDRADE RODRIGUES REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 12039307), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela 

parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do 

FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004569-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIDIANA MENDES PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: MARIA LIDIANA 

MENDES PORTELA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 12038928), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela 

parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do 

FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006253-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLOPLAN TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO 

EIRELI (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006255-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO HEUERT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006255-58.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: NELSON ANTONIO HEUERT Não acostado ao feito 

qualquer cártula com força executiva (art. 784 do NCPC), recebo a inicial 

como reclamação, devendo ser retificada a autuação. Designe-se 

audiência de conciliação, após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a reclamante.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROCHA MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERLIS DE OLIVEIRA CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: VINICIUS 

ROCHA MARCELINO REQUERIDO: GERLIS DE OLIVEIRA CARVALHO 

Intime-se a D. Patrona da parte reclamante para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca das correspondências acostadas nos 

Ids. 12781735 e 12535642, sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC).

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1001862-27.2016.8.11.0040

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:

ALDENIR FRANCISCO VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1001862-27.2016.8.11.0040 (A) I - Em atenção ao notificado no Id. 

3656933, defiro a redesignação da audiência de conciliação, devendo ser 

providenciada pela Secretaria, seguindo data estabelecida de forma 

automática pelo sistema PJE. II - Após, cite-se e intimem-se, com as 

advertências legais. Sorriso/MT, 11 de novembro de 2016. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006255-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO HEUERT (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010805-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE ALMEIDA (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)

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010805-11.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARLENE PEREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A SÍNTESE DA DEMANDA. Alega a reclamante MARLENE 

PEREIRA DE ALMEIDA que em março/2016 solicitou à reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a 

instalação/adequação de um relógio medidor de energia elétrica em sua 

residência. Esclarece que comprou um terreno em condomínio com 

terceira pessoa e até então estavam dois relógios em um mesmo padrão 

de energia. No entanto, ao construir muro divisório na propriedade, 

necessitou separar os relógios e por isso solicitou o 

deslocamento/adequação do registro para sua cota parte no imóvel. No 

entanto, ao ajuizar a presente ação em 11.04.2016, a reclamada ainda não 

havia providenciado a instalação/adequação, sob a alegação que não 

podia haver mais de um relógio no mesmo terreno. Diante disso, postulou 

já em sede liminar a condenação da reclamada na obrigação de fazer, 

consistente em promover a ligação/adequação da energia elétrica em sua 

residência, bem como a reparação dos danos materiais e morais sofridos. 

A medida liminar foi deferida no Id. 1009876. Em contestação, a reclamada 

arguiu ilegitimidade ativa e no mérito sustentou que o relógio não fora 

instalado porque o padrão na unidade consumidora da reclamante estava 

fora das normas técnicas, comprometendo a segurança. Assim, não 

cometeu ato ilícito, inexistindo danos indenizáveis. Por ocasião da 

audiência de instrução e julgamento, a reclamada não compareceu. 

Entretanto, colheu-se o depoimento pessoal da reclamante na 

oportunidade. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Inicialmente, 

estou em rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto o titular da 

unidade consumidora se trata do marido da reclamante, conforme se 

verifica na certidão de casamento acostada no Id. 1009868. Demais disso, 

a reclamante reside no imóvel onde instalado o relógio da unidade 

consumidora e paga pelos serviços da reclamada. Por fim, a teor do art. 

17 do Código de Defesa do Consumidor, “equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento”, estando legitimado para a ação indenizatória 

quem alega ter suportado o dano, conforme já decidiu a Turma Recursal 

Única deste Estado: EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. 

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA 

ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE REQUERENTE USUÁRIA DO SERVIÇO. 

SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS 

AUTOS. RECURSO PROVIDO. Não há se falar em extinção da ação por 

ilegitimidade ativa, porquanto nas ações indenizatórias o titular do direito 

subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação 

indenizatória é quem alega ter suportado o dano. Conjunto probatório que 

não é suficiente para o julgamento da demanda. Retorno dos autos ao 

Juízo de Origem para realização de audiência de instrução. Recurso 

p r o v i d o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

652272920158110001/2016, NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016). DO MÉRITO. No que tange ao mérito, a questão central reside 

na ocorrência ou não de falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no 

art. 14 do CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços, acrescendo que houve no caso presente decreto 

de inversão do ônus da prova, em consonância com a previsão do art. 6º, 

VIII, do CDC. No caso em questão, a reclamante sustenta que a reclamada 

não atendeu à solicitação de ligação/adequação de energia elétrica em 

sua residência. Com efeito, tanto a concessionária como os usuários 

devem observar os requisitos para viabilizar a prestação do serviço de 

fornecimento de energia, em conformidade com as disposições da 

Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, mais precisamente, os arts. 

27, 31, 32, 34, 140 e 167. Comprovou a reclamante que requereu a 

ligação/adequação de energia elétrica, serviço essencial, não sendo 

atendida pela reclamada sob o argumento de impossibilidade de instalação 

de dois registros no mesmo imóvel. Por outro lado, não restou 

demonstrada a impossibilidade técnica para o fornecimento do serviço, 

conforme sustenta a reclamada, seja pela total produção de provas que 

lhe competia, seja pelos efeitos decorrentes da revelia que acima fora 

reconhecida. Demais disso, pelos ditames do art. 31 da Resolução 

Normativa n. 414/2010 da ANEEL, o prazo para a ligação/adequação do 

serviço pela reclamada era de no máximo 02 (dois) dias, sendo que a 

reclamante, até a análise e deferimento de liminar já estava há mais de 30 

(trinta) dias sem atendimento de sua solicitação à reclamada. Portanto, 

evidenciada a falha na prestação dos serviços da reclamada, e 

configurado o dever de indenizar, passo a analisar a questão doravante 

apenas em relação ao dano moral. A despeito de evidenciada a falha na 

prestação dos serviços, restando claro a existência do nexo causal entre 

a conduta da reclamada e as consequências sofridas pela reclamante na 

demora no fornecimento de energia elétrica, serviço de caráter essencial, 

entendo que se torna justa a indenização moral pleiteada, já que a mesma 

decorre de responsabilidade objetiva. Nesse sentido, já decidiu o E. 

Tribunal de Justiça deste Estado: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO 

INJUSTIFICADO NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – 

PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA ENERGIA SEM CUSTO – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. É possível a responsabilização civil da concessionária pelo 

atraso injustificado na realização das obras de instalação da rede de 

energia elétrica, porquanto constitui falha na prestação do serviço. (TJ/MT, 

Ap 113122/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016). RECURSOS 

DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, DANOS MORAIS E MATERIAIS – LIGAÇÃO DE ENERGIA 

ELETRICA EM UNIDADE CONSUMIDORA – DEMORA EXECESSIVA - 

RECONHECIDA PELA REQUERIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - 

ALEGADO DANO MATERIAL – CONTINUIDADE USO ENERGIA PRODUZIDA 

MOTORES DIESEL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A demora excessiva na ligação de 

energia elétrica em Unidade Consumidora, em evidente descumprimento 
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dos prazos estabelecidos pela ANEEL, caracteriza falha na prestação de 

serviço e implica na responsabilização da fornecedora por dano moral. No 

arbitramento dos danos morais levam-se em conta as circunstâncias do 

caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a razoabilidade. Somente o dano material efetivamente 

comprovado, com a demonstração da abrangência do prejuízo é passível 

de reparação, cabendo à vítima a demonstração de quanto o seu 

patrimônio foi diminuído em razão do evento danoso, caso contrário o 

dever de indenizar resta afastado. A procedência parcial da ação implica 

em sucumbência recíproca e responsabilidade proporcional das partes em 

custas e honorários advocatícios quando o decaimento não é mínimo, 

observando-se a harmonização do caput e parágrafo único do art. 21 do 

CPC para aplicar sucumbência proporcional. (TJ/MT, Ap 151194/2014, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 27/01/2016, Publicado no DJE 02/02/2016). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO FORNECEDOR – OBJETIVA – PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS 

MORAIS – IN RE IPSA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA 

– TERMO INICIAL PARA OS DANOS MATERIAIS – CITAÇÃO E EFETIVO 

PREJUÍZO – TERMO INICIAL PARA OS DANOS MORAIS – DATA DO 

ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A 

responsabilidade civil imposta ao fornecedor é objetiva, ou seja, não é 

necessária a comprovação da culpa, pois é adotada a teoria do risco, 

segundo a qual, o indivíduo que aufere benefícios do implemento de sua 

atividade, deve também suportar os riscos a ela inerentes. No caso 

concreto, ficou comprovado que a conduta da empresa fornecedora de 

serviços, decorrente do não cumprimento do prazo fixado para a 

conclusão dos serviços, gerou danos de ordem material e moral para a 

empresa consumidora. 2- A prova da ocorrência do dano moral 

encontra-se ínsita na própria ilicitude do ato praticado pelo agente; assim, 

provada a conduta da Recorrida, demonstrado está o dano moral, pois 

este é presumido. 3- Os juros moratórios atuam como complemento 

indenizatório da obrigação principal e, nos danos materiais, devem incidir a 

partir da citação porque a lide funda-se na relação de natureza contratual. 

4- A correção monetária serve para recompor o poder da moeda e evitar o 

locupletamento ilícito; portanto, para os danos materiais deve incidir desde 

o efetivo prejuízo, aplicando-se o INPC. 5- Os juros moratórios e a 

correção monetária dos danos morais devem incidir desde a data do 

arbitramento da indenização. (Resp. n.º 903258/RS e Enunciado n.º 362 

do STJ). (TJ/MT, Ap 119960/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/08/2012, Publicado no DJE 

22/08/2012). Nessa linha, considerando as circunstância do fato, a 

condição econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização por dano moral, reputo adequado o 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar o 

reclamante pela angústia experimentada, bem como para dissuadir a 

reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor gestão de seus 

departamentos administrativo e financeiro. Quanto à multa por eventual 

descumprimento de antecipação de tutela, deve ser tratada em fase de 

cumprimento de sentença, bastando neste momento apenas a 

confirmação ou não da medida liminar deferida. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para o efeito de confirmar a medida 

liminar deferida e condenar a reclamada pagar à reclamante, 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). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

SORRISO, 29 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010689-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA OLIVEIRA DA ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: JESSICA OLIVEIRA DA ROSA . 

SORRISO, 26 de junho de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT 

- CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006267-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1006267-72.2017.8.11.0040 EXEQUENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: CERAMICA MARILIN LTDA - EPP Não acostado ao feito 

qualquer cártula com força executiva (art. 784 do NCPC), recebo a inicial 

como reclamação, devendo ser retificada a autuação. Designe-se 

audiência de conciliação, após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010736-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER ROALDO TAMIOZZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010736-76.2016.8.11.0040 REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: VALTER ROALDO TAMIOZZO I - Sendo transitória 

a ausência certificada no Id. 11948402, designe a Secretaria audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. II – Após, cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000097-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000097-50.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: KARINA DE OLIVEIRA SOUZA Não acostado ao feito 

qualquer cártula com força executiva, recebo a inicial como reclamação. 

Providencie-se o agendamento da audiência de conciliação via Sistema 

PJE e, após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-72.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARA DE BAIRROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000102-72.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: SANDRA MARA DE BAIRROS Não acostado ao feito 

qualquer cártula com força executiva (art. 70 da Lei n. 57.663/66), recebo 

a inicial como reclamação. Providencie-se o agendamento da audiência de 

conciliação via Sistema PJE e, após, cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, e intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ CRISTINA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000107-94.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: INEZ CRISTINA LEITE I - Não acostado ao feito qualquer 

cártula com força executiva (art. 18, I, da Lei n. 5.474/68), recebo a inicial 

como reclamação. II - Retifique-se a autuação dos autos, passando a 

tramitar como processo de conhecimento. III - Designe-se audiência de 

conciliação, após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002985-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI ROTAVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1002985-60.2016.8.11.0040 (M) I – Em atenção ao postulado no ID 

8741947, defiro o pedido de SUSPENSÃO pelo prazo de 30 (trinta) dias. II 

– Intime-se a parte reclamante, consignando-se que, decorrido o prazo 

acima, deverá a autora manifestar-se independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de julho de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002690-86.2017.8.11.0040

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:

RUBENS ALEXANDRE DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1002690-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: RUBENS ALEXANDRE DE JESUS I - Considerando 

a designação automática pelo PJE adotada por este Juízo, designe-se a 

Secretaria nova audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo 

sistema. II – Após, cite-se e intime-se a parte reclamada, observando o 

endereço indicado no Id 11447711, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010557-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA ALVES RODRIGUES PANAZZOLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: CELMA 

ALVES RODRIGUES PANAZZOLO Em que pese o constante no termo de 

audiência do Id. 12540280, verifica-se que a reclamada não foi citada. 

Assim sendo, designe-se nova audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema PJE. Após, cite-se a parte reclamada, por Oficial 

de Justiça, observando o endereço informado no Id. 12504838, e intime-se 

a parte reclamante, com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001480-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSA CORREA XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: A 

M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

ELSA CORREA XAVIER Retifique-se a autuação para constar como 

processo de conhecimento, e na sequência, proceda ao agendamento da 

audiência de conciliação via Sistema PJE. Após, cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001544-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIEL RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP Parte Ré: EXECUTADO: JOZIEL 

RODRIGUES DA SILVA Retifique-se a autuação para constar como 

processo de conhecimento, e na sequência, proceda ao agendamento da 

audiência de conciliação via Sistema PJE. Após, cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SIGNOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

PAULO ROBERTO SIGNOR Parte Ré: REQUERIDO: VANDRE LUCIANO 

SCHEFFER Diante da manifestação da reclamante e considerando que não 

houve citação da parte reclamada, designe-se a audiência de conciliação 

em data a ser disponibilizada pelo Sistema PJE e, após, cite-se a 

reclamada, observando o endereço informado no Id. 12362947 e intime-se 

a reclamante, com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001453-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANEIVA SOUZA GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: A 

M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

IRANEIVA SOUZA GOMES DA SILVA Retifique-se a autuação para 

constar como processo de conhecimento, e na sequência, proceda ao 

agendamento da audiência de conciliação via Sistema PJE. Após, cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

reclamante.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001545-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEY FELISBINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: 

SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO Parte Ré: EXECUTADO: 

MARLEY FELISBINO Retifique-se a autuação para constar como processo 

de conhecimento, e na sequência, proceda ao agendamento da audiência 

de conciliação via Sistema PJE. Após, cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-05.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: JOSUE DE 

ALMEIDA Em que pese o constante no termo de audiência do Id. 

12662689, verifica-se que a reclamada não foi citada, conforme certidão 

constante no Id. 11935951. Assim sendo, designe-se nova audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. Após, cite-se a 

parte reclamada, por Oficial de Justiça, observando o novo endereço 

informado no Id. 12608113, e intime-se a parte reclamante, com as 

advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005057-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DAMIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

ALEXANDRA DAMIANI Parte Ré: REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA 

E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO 

EIRELI - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Tendo em vista o 

postulado no Id. 12557512, tem-se por momentânea a ausência da 

reclamante, razão pela qual redesigno a audiência de conciliação em data 

a ser disponibilizada pelo Sistema PJE e, após, intimem-se as partes com 

as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006396-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

MARINALVA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Tendo em vista 

o peticionado no Id. 12908684, acolho a justificativa apresentada pelo 

reclamante. Há de se considerar que o reclamante é o maior interessado 

na resolução da demanda, sendo que a extinção do feito sem resolução 

de mérito, somente retardaria a resolução do conflito, mediante a repetição 

do presente feito através da distribuição de nova demanda, contrariando 

assim, as finalidades do sistema dos juizados especiais. Diante do 

exposto, designe-se nova audiência de conciliação seguindo data 

estabelecida pelo sistema. Após a designação, intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010929-28.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ZELIA 

SOARES DA SILVA Designe-se nova audiência de conciliação em data a 

ser disponibilizada pelo sistema PJE, após, cite-se e intime-se a parte 

reclamada observando os endereços informados no Id. 12492743, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000123-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA ANSELMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000123-48.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: CRISTIANE MARIA ANSELMO I - Não acostado ao feito 

qualquer cártula com força executiva (art. 18, I, da Lei n. 5.474/68), 

recebo a inicial como reclamação. II - Retifique-se a autuação dos autos, 

passando a tramitar como processo de conhecimento. III - Designe-se 

audiência de conciliação, após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA DATA S.A. Acolho a justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência de conciliação apresentada pela reclamante 

no Id. 12985419, razão pela qual redesigno a audiência de conciliação em 

data a ser disponibilizada pelo Sistema PJE e, após, intimem-se as partes 

com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003412-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA VITOR MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003412-23.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDIA VITOR MENDONCA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Tendo em vista o postulado no ID 12159803, 

designe-se nova audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo 

sistema. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, observando-se o endereço indicado no ID 11966012, e intime-se a 

reclamante.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANATTA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MANDACARI EIRELI - - ME EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B., ZANATTA TRANSPORTES LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA MANDACARI EIRELI - - ME EM RECUPERACAO 

JUDICIAL Acolho o postulado pela reclamante (Id. 12986146), uma vez que 

não houve retorno acerca do cumprimento da carta precatória expedida, 

razão pela qual redesigno a audiência de conciliação em data a ser 

disponibilizada pelo Sistema PJE e, após, solicitem-se informações acerca 

do cumprimento da carta precatória expedida no Id. 12535595, e 

intimem-se as partes, com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003780-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CRISTINA PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

ELIZANGELA CRISTINA PINTO Em pese o constante no termo de audiência 

de Id. 12986534, verifico que não houve citação/intimação da parte 

reclamada para o ato realizado, razão pela qual redesigno a audiência de 

conciliação em data a ser disponibilizada pelo sistema PJE, após cite-se a 

parte reclamada observando novo endereço informado no Id. 1295457 e 

intime-se a parte reclamante, com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001449-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A M COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEREU JOSE SANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001449-43.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: A M COMERCIO DE ARTIGOS 

OPTICOS LTDA - ME EXECUTADO: NEREU JOSE SANINI Não acostado ao 

feito qualquer cártula com força executiva (art. 70 da Lei n. 57.663/66), 

recebo a inicial como reclamação, devendo ser retificada a autuação. 

Designe-se audiência de conciliação, após cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: CIRO 

GOMES DA SILVA Em que pese o constante no termo de audiência do Id. 

13108109, verifica-se que a reclamada não foi citada, conforme certidão 

constante no Id. 13034075. Assim sendo, designe-se nova audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. Após, cite-se a 

parte reclamada, por Oficial de Justiça, observando o novo endereço 

informado no Id. 13083887, e intime-se a parte reclamante, com as 

advertências legais.
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Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002933-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLALOFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ENXOVAIS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

BELLALOFT COMERCIO DE ARTIGOS PARA ENXOVAIS EIRELI - ME Parte 

Ré: REQUERIDO: CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI Acolho a 

justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência de 

conciliação apresentada pela reclamada no Id. 10889629, razão pela qual 

redesigno a audiência de conciliação em data a ser disponibilizada pelo 

Sistema PJE, após, intimem-se as partes com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000761-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES VIANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000761-81.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 7.480,54; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

JOSE GOMES VIANA Não acostado ao feito qualquer cártula com força 

executiva (art. 784 do NCPC), recebo a inicial como reclamação. 

Retifique-se a autuação para constar como processo de conhecimento, e 

na sequência, proceda ao agendamento da audiência de conciliação via 

Sistema PJE. Após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005309-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE MARIA MEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1005309-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLOTILDE MARIA MEIRA 

COELHO REQUERIDO: OI S.A Cumpra-se integralmente o decidido no ID 

11936360.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: APARECIDO 

PEREIRA VIEIRA Tendo em vista o postulado no Id. 12807044, 

providencie-se novo agendamento da audiência de conciliação via Sistema 

PJE e, após, cite-se a parte reclamada por Oficial de Justiça, e intime-se a 

parte reclamante, com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000740-76.2016.8.11.0040

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:

OLIVEIRA & MARISA PAIN LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: OLIVEIRA & 

MARISA PAIN LTDA - ME Em que pese o constante no termo de audiência 

do Id. 13002504, verifica-se que a reclamada não foi citada, conforme 

certidão constante no Id. 12424615. Assim sendo, designe-se nova 

audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. 

Após, cite-se a parte reclamada, por Oficial de Justiça, observando o 

novo endereço informado no Id. 12935788, e intime-se a parte reclamante, 

com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006690-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY PARADELLA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA GERALDELLI GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: GREICE KELLY 

PARADELLA DO NASCIMENTO REQUERIDO: APARECIDA GERALDELLI 

GONÇALVES Em que pese o constante no termo de audiência do Id. 

13110507, verifica-se que a reclamada não foi citada, conforme certidão 

constante no Id. 11465907. Assim sendo, designe-se nova audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. Após, cite-se a 

parte reclamada, por Oficial de Justiça, e intime-se a parte reclamante, 

com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RAPHAEL GALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ALESSANDRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8010478-66.2016.8.11.0040 (L) Intime-se a parte exequente para, em 05 

(cinco) dias, juntar aos autos os termos do acordo informado no Id. 

3658245. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos conclusos. Sorriso/MT, 20 de julho de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 121725 Nr: 400-86.2015.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876

 Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR o defensor da acusada para 

apresentação de Memorias finais, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28920 Nr: 3368-41.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA PANIAGO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SONIA DE LIMA, 

para devolução dos autos nº 3368-41.2005.811.0040, Protocolo 28920, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005682-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005682-20.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO PARMA TIMIDATI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 17h. 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, 26 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005944-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005944-67.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ERIKA DOS SANTOS SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 17h30min. 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, 26 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006218-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FARMACIA EDS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCI PEDRO ZANATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006218-31.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FARMACIA EDS LTDA - ME 

REQUERIDO: JOELCI PEDRO ZANATTA I - Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 16h. 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, 25 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010961-33.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ROMANQUIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010961-33.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MIGUEL ROMANQUIO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018, às 16h20min. 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, 28 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002533-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: OLMIR JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - No que tange à medida 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 

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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002369-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NOGUEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELESC DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002369-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDIO NOGUEIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: CELESC DISTRIBUICAO S.A I - No que tange à 

medida 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 

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) pelo 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001373-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001373-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TATIANA WEBER 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, na qual a parte reclamante controverte a inscrição 

de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que 

desconhece a dívida que originou tal negativação, bem como jamais 

realizou qualquer contratação de serviço junto a requerida. É o relatório. 

Decido. Analisando sumariamente os argumentos e a documentação 

apresentada, constato que o objeto da demanda é justamente discutir a 

dívida, sofrendo a parte reclamante antecipadamente os efeitos da 

inscrição de seu nome em órgão de restrição de crédito enquanto ainda 

não for definida tal questão. Sendo assim, considerando que a parte 

reclamante discute a dívida que alega inexistir e diante da possibilidade de 

restrição de crédito junto às instituições financeiras, entendo que subsiste 

o fumus boni iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in 

limine litis. Quanto ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de 

inclusão do nome da parte reclamante junto aos órgãos de restrição de 

crédito indevidamente já é suficiente para o deferimento da medida liminar, 

posto que a dívida está sendo discutida em juízo, não sendo justo nem 

razoável que a parte reclamante tenha seu nome maculado 

antecipadamente. Isso porque, segundo o entendimento jurisprudencial 

dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol dos 

inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o ato. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do devedor 

nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se verifica no seguinte 

acórdão, assim ementado: “PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC – 

SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome de devedor 

inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que estão 

sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Posto isso, defiro liminarmente o pedido 

antecipatório nos termos do art. 300, do NCPC, determinando que a parte 

reclamada se abstenha de inscrever, ou se já inscrito exclua o nome da 

parte autora do SERASA ou em qualquer outro órgão/cadastro de 

restrição de crédito enquanto perdurar a discussão da ação, referente ao 

título mencionado na inicial. Para o caso de desobediência, fixo multa no 

valor de R$ 100,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 10 

dias da intimação da presente decisão. Oficie-se aos órgãos de restrição 

de crédito do conteúdo da presente decisão para cumprimento. Diante da 

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. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALZIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010765-29.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TEREZINHA ALZIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Cumpra-se a 

sentença retro. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RICARDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001412-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEBER RICARDO SOARES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, na qual a parte 

reclamante controverte a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, sob a alegação de que desconhece a dívida que originou tal 

negativação, bem como jamais realizou qualquer contratação de serviço 

junto a requerida. É o relatório. Decido. Analisando sumariamente os 

argumentos e a documentação apresentada, constato que o objeto da 

demanda é justamente discutir a dívida, sofrendo a parte reclamante 

antecipadamente os efeitos da inscrição de seu nome em órgão de 

restrição de crédito enquanto ainda não for definida tal questão. Sendo 

assim, considerando que a parte reclamante discute a dívida que alega 

inexistir e diante da possibilidade de restrição de crédito junto às 

instituições financeiras, entendo que subsiste o fumus boni iuris, primeiro 

requisito necessário para o deferimento in limine litis. Quanto ao periculum 

in mora, o simples fato da possibilidade de inclusão do nome da parte 

reclamante junto aos órgãos de restrição de crédito indevidamente já é 

suficiente para o deferimento da medida liminar, posto que a dívida está 

sendo discutida em juízo, não sendo justo nem razoável que a parte 

reclamante tenha seu nome maculado antecipadamente. Isso porque, 

segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida 

impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a 

certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

conforme se verifica no seguinte acórdão, assim ementado: “PROCESSO 

CIVIL - CAUTELAR - SPC – SERASA. I - Não há como assentir seja 

registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Posto isso, defiro liminarmente o 

pedido antecipatório nos termos do art. 300, do NCPC, determinando que a 

parte reclamada se abstenha de inscrever, ou se já inscrito exclua o nome 

da parte autora do SERASA ou em qualquer outro órgão/cadastro de 

restrição de crédito enquanto perdurar a discussão da ação, referente ao 

título mencionado na inicial. Para o caso de desobediência, fixo multa no 

valor de R$ 100,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 10 

dias da intimação da presente decisão. Havendo comunicação de 

anotação indevida, oficie-se aos órgãos de restrição de crédito do 

conteúdo da presente decisão para cumprimento. Diante da 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. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003438-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1003438-21.2017.8.11.0040 (D) A Portaria n. 709/2017-PRES estabeleceu 

que no dia 19.12.17 o horário de expediente será das 8 às 15h. Consigno 

entendimento pessoal no sentido de que não haveria óbice à realização de 

audiências após o horário acima, pois assim autorizado, a meu sentir, pelo 

art. 1.185, §2º, da CNGC, bem como pelo art. 212 do CPC/2015. O art. 12 

da Lei n. 9.099/95 igualmente permitiria entendimento nesse sentido, até 

mesmo em homenagem ao princípio da celeridade processual. Contudo, em 

ocasião análoga ocorrida no ano em curso, houve formal reclamação da 

parte da OAB/MT à Corregedoria-Geral da Justiça, contra a designação de 

audiências fora do horário do expediente normal. A reclamação foi 

acolhida pela Exma. Sra. Corregedora-Geral da Justiça, nos autos do PA 

n. 0026921-23.2017.8.11.0000. Nesse contexto, em atenção ao 

precedente citado, CANCELO a audiência de conciliação designada neste 

feito, determinando seja realizado novo agendamento via sistema PJE. Em 

atenção à manifestação juntada no ID 10694009, intime-se a reclamada 

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

conclusão na sequência. Intimem-se. Sorriso/MT, 14 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 157249 Nr: 7662-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Vistos etc.

Em observância à cota Ministerial de fls. 100, verifica-se que restou 

prejudicada a audiência de fls. 94, a qual, por defeito técnico, não fora 

gravada corretamente, sendo que em consulta aos backups das 

audiências contidas neste Juízo, a mesma encontrou-se também lesada 

por tal defeito.

Diante do exposto, resta prejudicada a deliberação de fls. 94, item “b”.

Designo nova audiência de instrução para coleta probatória para o dia 27 

de julho de 2018, às 13:30 horas.

Intime-se o acusado e o Ilustre advogado de Defesa.

Ciência ao MP.

Intime-se a testemunha de Defesa, bem como a vítima.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 90200 Nr: 1829-93.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIO MAGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888/O

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 04/07/2018, com início às 15h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Decisão

Autos n. 7427-70.2018.811.0055 (Código: 278049)

Vistos.Trata-se de pedido de licença prêmio formulado pelo Servidor João 

Antonio Cavalini Soares, matrícula 8.020 relativo ao quinquênio 30/08/2009 

a 30/08/2014.A fl. 05, consta informação da Central de Administração da 

comarca de Tangará da Serra de que o servidor não infringiu com o 

disposto no art. 110 da Lei Complementar 04/90. É o relatório. Decido.

 Cumpridos os requisitos legais, consoante disposição expressa no artigo 

109 e seguintes da Lei Complementar nº 04/90, bem como considerando a 

informação prestada pela Coordenadoria Administrativa da comarca de 

Tangará da Serra DEFIRO a concessão da Licença Prêmio, requerida pelo 

Servidor JOÃO ANTONIO CAVALINI SOARES, referente ao quinquênio de 

30/08/2009 a 30/08/2014, condicionando seu usufruto ao disposto no art. 

111 da supracitada Lei.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se,expedindo-se o 

necessário.Tangará da Serra, 21 de junho de 2018.FLÁVIO MALDONADO 

DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281741 Nr: 10429-48.2018.811.0055

 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: VSM, GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI, MIRAMAR 

MUSULI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, ALINE DE LIMA ANDRADE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a sua opção 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, na 

forma do artigo 319, inciso VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 149520 Nr: 9495-03.2012.811.0055

 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: ISRAEL VENDRAME, BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A, ISRAEL VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT Nº8.117

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281838 Nr: 10533-40.2018.811.0055

 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): MARCELO AUGUSTO ALCANTARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE o Banco demandante para que, no prazo de 15 

dias, comprovar a mora do devedor, mormente pelo protesto por edital, 

pois a sua falta conduz à ausência de um pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo, nos exatos termos do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281575 Nr: 10283-07.2018.811.0055

 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): DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS, SARA MERI MEINE GAONA, CARLOS APARECIDO 

PORTELA GAONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279460 Nr: 8600-32.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Magno de Paula Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de julho de 2018, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281987 Nr: 10624-33.2018.811.0055

 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: DENIVAL LORENTE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, GUSTAVO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar as profissões 

e os endereços eletrônicos dos demandados José Antonio da Silva Filho e 

Gustavo da Silva, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280213 Nr: 9126-96.2018.811.0055

 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: LUCIVANIA SANTOS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de liminar.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 26 de julho de 2018, às 15h00min, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme 

pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante inicialmente 

agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da 

realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.DEFIRO a inversão do ônus da prova, em razão da maior comodidade 

para a parte demandada produzir a prova reclamada nos autos, 

demonstrando-se a hipossuficiência técnica e econômica da parte autora, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90.CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso 

inverídica a declaração de hipossuficiência.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221965 Nr: 11664-21.2016.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt

 Vistos.

Os dignos advogados Alessandro Tarcísio Almeida da Silva e Pedro Sylvio 

Sano Litvay apresentaram, às fls. 207/207-verso, pleito de cumprimento 

de sentença, visando ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que, às fls. 209/209-verso, a Cooperativa de Crédito apresentou o 

mesmo pleito.

 Logo, INTIMEM-SE os exequentes acima mencionados para, no prazo de 

15 dias, manifestarem sobre o imbróglio, mormente para indicar quem 

assumirá o polo ativo da execução.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219427 Nr: 9482-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVEIS UNIAO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A/MT

 Vistos.

A sentença de fls. 77/78-verso, conforme o artigo 541 do CPC, permitiu o 

pagamento das parcelas vincendas nos autos, até a quitação da dívida.

Ocorre que se vislumbra a possibilidade de as partes comporem a respeito 

da forma de pagamento, dispensando a realização de depósito judicial e a 

consequente expedição de alvará judicial, o que viria em benefício de 

ambas as partes.

Posto isto, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de julho de 

2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo 

próprio Centro.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 57598 Nr: 7058-96.2006.811.0055

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ABIGAIR LUSTOSA WOLF, 

WALKYRIA WOLF, WALTER WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ROBERTO VIEIRA 

SOARES - OAB:4452, FERNANDO JOSÉ LAFANI NOGUEIRA RICCIARDI - 

OAB:OAB/PR 60.769, VITOR FERREIRA DE CAMPOS - OAB:OAB/PR 

58721

 Vistos.

A decisão de fls. 214/215-verso já fora absolutamente claro sobre a 

inexistência de pleito hábil para impulsionar qualquer espécie de 

execução.

Depois, a herdeira Walkyria Wolf, da mesma forma que o sucessor Walter 

Wolf, insiste na inexistência de bens deixados pela falecida demandada.

Ocorre que a discussão sobre a existência ou não de patrimônio somente 

tem vez se a parte autora apresentasse pleito hábil a movimentar eventual 

execução de sentença.

 Dentro desse parâmetro, a petição de fl. 223 pede o arquivamento da 

demanda, ou seja: a parte autora não promove, no momento, qualquer 

execução que forçasse enveredar nos outros argumentos apresentados 

pelos sucessores, como a inexistência de bens herdados.
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 O artigo 513, § 1º, do CPC não deixa dúvida sobre a necessidade de 

requerimento da parte interessada para o início de cumprimento de 

sentença que vise o pagamento de quantia.

Posto isso, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 No mais, considerando o teor da petição de fl. 223, perde objeto a petição 

de fls. 218/218-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56364 Nr: 5884-52.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALKYRIA WOLF, WALTER WOLF, ESPOLIO 

DE ABIGAIR LUSTOSA WOLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, RICARDO GAZZI - OAB:6028-A, THIAGO TAGLIAFERRO 

LOPES - OAB:208972/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ LAFANI 

NOGUEIRA RICCIARDI - OAB:OAB/PR 60.769, VITOR FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/PR 58721

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre 

a petição e documentos de fls. 631/632.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151796 Nr: 395-87.2013.811.0055

 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: VILMAR SILVEIRA, LINDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE, MARIA SANTIAGO DE 

MATTOS ANDRADE, CLAUDIO EDUARDO DE OLIVEIRA, ARLINDO FRANZ, 

HELLA FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, OFICIEM-SE aos Juízos Deprecados de Várzea Grande/MT e 

Campo Grande/MS, solicitando informações acerca do cumprimento das 

missivas expedidas às fls. 134 e 137.Ademais, no tocante à carta 

precatória encaminhada para Cuiabá/MT (fl. 133), havia dois endereços a 

serem diligenciados com o intuito de citar o demandado Antonio de 

Andrade. Entretanto, como se colhe da certidão do Sr. Oficial de Justiça à 

fl. 233-verso, apenas fora diligenciado em um dos endereços, sendo 

incerto qual deles. Logo, visto que restou obscuro a certidão acerca do 

cumprimento do mandado, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado de Cuiabá/MT 

para que seja esclarecida a certidão, mormente acerca das diligências nos 

dois endereços informados na carta precatória que seriam de Antonio de 

Andrade.Vê-se também que, na ocasião da pesquisa de endereços de fls. 

101/123, não fora possível realizar a pesquisa de endereços em nome do 

demandado Cláudio Eduardo de Oliveira, pois o CPF constante dos autos 

não fora localizado nas bases de dados das pesquisas. Após, a parte 

autora fora intimada para indicar o CPF correto ou o endereço atualizado 

do demandado. Porém, informou à fl. 124 que desconhece tais dados.No 

entanto, AGUARDE-SE o esgotamento das diligências de citação dos 

demandados, mormente para que, se for o caso, se promova a citação por 

edital de todos em uma única oportunidade. Por fim, INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 dias, manifeste sobre a certidão de fl. 

208, na qual se encontra a informação de falecimento do demandado 

Arlindo Franz.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104227 Nr: 3036-24.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, DANIEL PUGLISSE - OAB:49226, JONAS J. 

SCHUSTER - OAB:62026, LENITA T. W. GIORDANI - OAB:18707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO

O MMº Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da 

Serra, Dr. Flávio Maldonado de Barros, na forma da lei, faz saber, aos que 

o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 

que será realizado leilão público pelo Leiloeiro Oficial ERICK SOARES 

TELES, JUCEMAT Nº 26, por meio do portal HASTA VIP 

(www.hastavip.com.br), nos autos do processo a seguir descrito.

PROCESSO N.º 3036-24.2008.811.0055 - 104227

 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL->PROCESSO DE 

EXECUÇÃO->PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: • DU PONT DO BRASIL, CNPJ Nº 61.064.929/0043-28.

EXECUTADOS: • FELIX UMBERTO SIMONETI, CPF nº 297.933.439-15.

INTERESSADOS: • PIONEER SEMENTES LTDA, CNPJ Nº 

87.082.814/0001-09 (credor hipotecário);

• Processo nº 5207-46.2011.811.0055, 1ª Vara Cível de Tangará da 

Serra/MT;

• Processo 12263-91.2015.811.0055, 1º Vara Cível de Tangará da 

Serra/MT;

• SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CNPJ Nº 

00.394.460/0058-87;

1º LEILÃO: 13/07/2018, às 15:30hs. VALOR: R$ 2.236.500,00 (Dois 

milhões e duzentos e trinta e seis mil e quinhentos reias), correspondente 

ao valor da avaliação. Caso não haja licitantes, o leilão seguirá sem 

interrupção para o:

2° LEILÃO: 02/08/2018, às 15:30hs. VALOR: R$ 1.118,250,00 (Um milhão e 

cento e dezoito mil e duzentos e cinquenta reais), correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor da avaliação.

DESCRIÇÃO DO BEM: 1 (UMA) ÁREA DE TERRAS RURAIS COM 

497.5700HA (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE HECTARES, 

CINQUENTA E SETE ARES), DESTACADO DA FAZENDA GAÚCHA, 

DENOMINADO “FAZENDA NOVA CONQUISTA IV” NO MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA – MT, dentro dos seguintes limites e confrontações: 

CAMINHAMENTO: Partindo do M1, definido pelas coordenadas planas UTM 

N: 8.385.167,00m e E: 302.583,00m, referidas no Meridiano Central 

57°WGr (Zona 21), Datum SAD-69, situado comum as terras da Fazenda 

Nova Conquista III e na margem esquerda da Rodovia BR-364 (sentido 

Cuiabá / Porto Velho), na altura do Km 474, segue deste com azimute 

plano de 91°05’56’’, pela margem esquerda da Rodovia BR-364, tendo-a 

como limite, na distância de 501,04 metros, até o M2, situado na margem 

esquerda da Rodovia BR-364 e comum as terras da Fazenda Nova 

Conquista V. Deste, segue com azimute plano de 174°41’25’’, confinando 

com terras da Fazenda Nova Conquista V, de propriedade de Félix 

Umberto Simoneti, na distância de 9.995,88 metros, até o M3, situado 

comum as terras da Fazenda Nova Conquista V e terras da Fazenda 

Branca. Deste, segue com azimute plano de 271°05’55’’, confinando com 

terras da Fazenda Branca, de propriedade de Alfredo Plínio Greipel, na 

distância de 500,77 metros, até o M4, situado comum as terras da 

Fazenda Branca e terras da Fazenda Nova Conquista III. Deste, Queima-Pé 

na distância de 285 metros até o primeiro marco que foi ponto de partida.” 

A SEGUNDA ÁREA COM 96,80 HECTARES, partindo 1º marco à margem 

do córrego Queima-Pé, segue dividindo com terras do outorgante 

vendedor no rumo de 48º30’SE na segue com azimute plano de 

354°41’20’’, confinando com terras da Fazenda Nova Conquista III, de 

propriedade de Eduardo Umberto Simoneti, na distância de 9.995,91 

metros, até o M1, ponto inicial desta descrição, fechando-se, assim, o 

perímetro com área de 497,5700ha. MATRÍCULA N° 22.168, DO 1° RGI DA 

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DE ACORDO COM O LAUDO DE 

AVALIAÇÃO: Toda área forma pastagens solo mista com 20% de reserva 

sem benfeitorias. Acesso: Segue pela Rodovia MT, 170 sentido Tangará 

da Serra ao Município de Campo Novo dos Parecis, no entroncamento da 

BR, 364, Distrito da Fazenda Itamarati Norte, vira se a esquerda estrada 

antiga 364, encontrando se a referida área a 96 Km do lado esquerdo da 

estrada ponto de referência 12 Km após a sede da Fazenda Branca. O 

imóvel encontra=se as margens de uma Rodovia com várias empresas de 
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grande e médio porte instaladas. Assim dadas às circunstâncias de 

localização do imóvel, sua ótima localização, e considerando os preços 

praticados em compra e venda de imóveis em nossa cidade avalio em R$ 

2.236.500,00 (dois milhões, duzentos e trinta e seis mil e quinhentos reais) 

– laudo elaborado em novembro de 2015. Cadastro NIRF: 7.046.157-0.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 2.236.500,00 (dois milhões, duzentos e trinta 

e seis mil e quinhentos reais).

 DEPOSITÁRIO FIEL: Eduardo Umberto Simonetti, CPF n° 297.933.439-15.

 DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 1.498.324,57 (um milhão, quatrocentos e 

noventa e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos).

 DOS ÔNUS: A PENHORA exequenda encontra-se no Termo de Penhora e 

Depósito, às fls. 287 dos autos em epígrafe e na AV.05 da referida 

matrícula. Na matrícula constam, ainda: no R.02, de dezembro/2015, que o 

referido bem imóvel foi dado em HIPOTECA à PIONEER SEMENTES LTDA, 

CNPJ n° 87.082.814/0001-09; na AV.03, de dezembro de 2015, CERTIDÃO 

PREMONITÓRIA, para constar ajuizamento de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial n° 5207-46.2011.811.0055, distribuída em 02/06/2011, à 1ª 

Vara Cível de Tangará da Serra – MT; na AV.04, de dezembro de 2015, 

CERTIDÃO PREMONITÓRIA, para constar ajuizamento de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial n° 12263-91.2015.811.0055, distribuída em 

28/07/2015, à 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT. Não 

foi possível consultar se há débitos de ITR, assim como não constam nos 

autos demais débitos, recurso ou causa pendente de julgamento sobre o 

bem imóvel penhorado até a presente data.

 DO IMÓVEL: O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado 

em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado, 

verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação. 

As despesas e os custos relativos à transferência patrimonial dos bens, 

correrão por exclusiva conta do arrematante.

DOS ÔNUS HIPOTECÁRIOS e TRIBUTÁRIOS: A hipoteca extingue com a 

arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor 

hipotecário (art. 1499, VI, do CC). Havendo pluralidade de credores ou 

exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem 

das respectivas preferências, conforme art. 908, do CPC. O arrematante 

arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto (I) 

débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no 

valor da arrematação, nos termos do art. 130, ‘caput’ e parágrafo único, 

do CTN; e, (II) débitos condominiais – obrigação propter rem – , os quais 

também serão sub-rogados no valor da arrematação, com base no art. 

908, § 1º, do CPC.

DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do gestor www.hastavip.com.br, em conformidade 

com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição 

detalhada do imóvel a ser apregoado.

 DO LEILÃO: O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, com 

recebimento de lances através do Portal www.hastavip.com.br e será 

conduzido por seu Leiloeiro Oficial, Sr. Erick Soares Teles, matriculado na 

JUCEMAT sob o nº 26.

DO PAGAMENTO: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 

bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o 

encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do 

Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação.

 DO PAGAMENTO PARCELADO: Os interessados em adquirir o bem 

penhorado em prestações poderão apresentar: (i) até o início do primeiro 

leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação; (ii) até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do 

bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá, em 

qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e 

por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis (art. 895, § 1º, 

do CPC). As propostas deverão ser encaminhadas por escrito para o 

e-mail: contato@hastavip.com.br (art. 895, I e II e § 1º, do CPC). A 

apresentação de proposta não suspende o leilão (art. 895, § 6º, do CPC) e 

o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, 

ainda que mais vultoso (art. 895, § 7º, do CPC).

 DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS: Não 

sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente 

o fato ao Juízo, informando, também, os lanços imediatamente anteriores, 

para que sejam submetidos à sua apreciação, sem prejuízo da aplicação 

de sanções legais previstas no art. 897, do CPC. Em caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. O 

inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação 

ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 

devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em 

que se deu a arrematação (art. 895, § 4º e 5º, do CPC).

 DA COMISSÃO: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial à título de 

comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço 

de arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro não está 

incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação 

judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as 

despesas incorridas. Em caso de acordo, remissão ou adjudicação 

superveniente à designação do leilão será pago ao Leiloeiro comissão no 

patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado, salvo se 

superior à dívida, quando, então, a aludida porcentagem (2%) deverá 

recair sobre esse valor da dívida, a título de reembolso das despesas 

efetuadas. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da 

alienação, o leiloeiro fará jus a comissão de 5% (cinco por cento), prevista 

acima.

DO PAGAMENTO DA COMISSÃO: O pagamento da comissão do Leiloeiro 

deverá ser realizado mediante BOLETO BANCÁRIO, que será enviado por 

e-mail ao arrematante. Todas as regras e condições do Leilão estão 

disponíveis no Portal www.hastavip.com.br.

 Ficam INTIMADOS da designação supra o exequente: DU PONT DO 

BRASIL, CNPJ nº 61.064.929/0043-28, por seu representante legal; o 

executado: FELIX UMBERTO SIMONETI, CPF nº 297.933.439-15, bem como 

sua cônjuge, se casado for e; os interessados: PIONEER SEMENTES 

LTDA, CNPJ n° 87.082.814/0001-09 (credor hipotecário), por seu 

representante legal; Processo n°5207-46.2011.811.0055, 1ª Vara Cível de 

Tangará da Serra/MT; Processo n°12263-91.2015.811.0055, 1ª Vara Cível 

de Tangará da Serra/MT, e; SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL, CNPJ n° 00.394.460/0058-8, bem como eventuais terceiros, nos 

termos do art. 889, caput e parágrafo único, do CPC.

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, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 25 de junho de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Art. 1.205-CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104227 Nr: 3036-24.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, DANIEL PUGLISSE - OAB:49226, JONAS J. 

SCHUSTER - OAB:62026, LENITA T. W. GIORDANI - OAB:18707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266504 Nr: 29477-27.2017.811.0055

 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: LUIZ CARLOS RUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. BATISTA & CIA LTDA ME, AMARILDO 

FERREIRA BATISTA, LUCIANE APARECIDA BATISTA, RAFAEL WILLIAN 
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BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016 e à r. decisão de fls. 

141/141-verso, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Ibiporã/PR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277376 Nr: 6865-61.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DG DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, 

CARLOS APARECIDO PORTELA GAONA, SARA MERI MEINE GAONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 91/93, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

CITAR a parte embargada para, no prazo legal, responder à demanda, sob 

pena de revelia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221464 Nr: 11255-45.2016.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:MT/10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento dos emolumentos 

junto ao Cartório do 1º Ofício desta cidade referente à averbação da 

distribuição do presente processo, no valor de R$ 13,38 (Treze Reais e 

Trinta e Oito Centavos), devendo efetuar referido pagamento diretamente 

no balcão da Serventia, nos termos do Ofício de fls. 92/93-verso, ou por 

meio de depósito/transferência bancário junto à Caixa Econômica Federal, 

agência 2086, c/c nº 162-6, neste caso, deverá confirmar o depósito junto 

à Serventia para que seja providenciado a respectiva baixa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217843 Nr: 8242-38.2016.811.0055

 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: ABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de destituição da função de perito, formulado à fl. 169.

Em substituição, NOMEIO o Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da 

Paz, n. 185, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 

67-3041-0000 – e-mail: ipcms@ipcms.com.br), que deverá, no prazo de 05 

dias, manifestar se possui interesse na realização da perícia, nos termos 

da decisão de fls. 137/137-verso, bem como, se aceitar, apresentar 

proposta de honorários.

 Após, CUMPRAM-SE os demais comandos da decisão de fl. 

137/137-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220781 Nr: 10736-70.2016.811.0055

 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): AFRANIO DE SOUZA COSTA ME, AFRANIO DE 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 72, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para, no prazo de quinze dias, 

manifestar acerca das respostas de fls. 85/87 e 88, pugnando o que 

entender de direito.

 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

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de destituição da função de perito, como formulado à fl. 

104.

Em substituição, NOMEIO o Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da 

Paz, n. 185, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 

67-3041-0000 – e-mail: ipcms@ipcms.com.br), que deverá, no prazo de 05 

dias, manifestar se possui interesse na realização da perícia, nos moldes 

da decisão de fls. 99/102 acerca do valor dos honorários.

 Após, se aceitar, CUMPRAM-SE os demais comandos da decisão de fls. 

75/75-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278456 Nr: 7756-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO POLO ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 217 de 686



importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281625 Nr: 10341-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IVO LUIZ COLLA, PEROLITA SCHERER 

COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECIO KOIKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELLE SENRA COLLA - 

OAB:13.976-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial a fim de indicar o seu endereço 

eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção 

anômala, oportunidade em que deverá, ainda, esclarecer a situação atual 

do inventário, mormente se já partilhado o bem, quando o polo ativo deverá 

ser povoado pelos herdeiros/sucessores que foram contemplados com o 

respectivo bem. Nessa hipótese, se insistir no pleito de justiça gratuita, 

deverá fazê-lo em nome dos herdeiros/sucessores. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281582 Nr: 10288-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, o objetivo da ação de busca e apreensão decorrente de 

contrato de alienação fiduciária é ver apreendido o bem objeto do contrato.

 Logo, o “quantum” determinado como valor da causa não deve ser outro 

senão o da dívida do devedor perante o credor, ou melhor, o saldo 

devedor em aberto.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já 

decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA 

AO SALDO DEVEDOREM ABERTO. I. Na esteira dos precedentes desta 

Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado 

com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em 

aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (STJ - REsp: 

780054 RS 2005/0149469-1, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 14/11/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 12/02/2007 p. 264)

Desse modo, a parte autora deveria ter apresentado como valor da causa 

o valor total do saldo devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas).

Afinal, trata-se do valor total devido, utilizado, inclusive, segundo 

jurisprudência do STJ, para que seja realizada a purgação da mora.

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

(a) indicar o valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do 

saldo devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), com o 

recolhimento das custas e da taxa judiciária; (b) indicar o seu endereço 

eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, (c) juntar aos autos a 

cédula de crédito bancário legível, firmado com a parte demandada, uma 

vez que o documento de fls. 10/13 se encontra ilegível, na forma do artigo 

320 do CPC, e (d) o digno advogado Fábio Oliveira Dutra subscrever a 

petição inicial, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275282 Nr: 5207-02.2018.811.0055

 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): ROSILENE DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias, como requerido às fls. 141 e 143.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159272 Nr: 8093-47.2013.811.0055

 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): NEIVA BEATRIZ GODOI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP, MÁRCIO F. ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:OAB/MT15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 97 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito, bem como para que promova a 

complementação das diligências no valor de R$ 73,48 (Setenta e Três 

Reais e Quarenta e Oito Centavos) devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Antonio Augusto Ribeiro, e juntada aos autos 

com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263217 Nr: 27131-06.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN DOMINGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 104 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251006 Nr: 17543-72.2017.811.0055

 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: ADEMIR SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. K. CAMPOS NASCIMENTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA VIEIRA 
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BARBOSA - OAB:OAB/MT 22.347/A

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 93 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 62238 Nr: 3776-16.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIANI FRARE E CIA LTDA, CLAITON 

CRISTIANO FRARE, EMIO AGOSTINHO FRARE, MARTA IRANI ADRIANI 

FRARE, VANIA DE FATIMA MURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 303 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 257,18 

(Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezoito Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Antonio Augusto Ribeiro, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112304 Nr: 2517-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILIBALDO OENNING, JORGINA BATISTA 

OENNING, MARCIO LEANDRO PATRICIO, ROSANE PETRY PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à petição de fl. 192, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Campo Novo do Parecis, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248772 Nr: 15583-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA, LUIZ RODRIGUES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORUJÃO GUINCHO, MARLI FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ADRIANO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.646, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem, de forma 

fundamentada, as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126295 Nr: 5231-11.2010.811.0055

 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): THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS, THIAGO 

AUGUSTO DOS SANTOS, ANA DOS ANJOS MARTINS PERON, ANCELMO 

PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS ROBERTO GARCIA - OAB:53.043/PR, 

SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532

 Vistos.

De início, considerando o contido no artigo 854, § 1º, do CPC, tal qual o 

disposto no artigo 797 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 24 horas, indicar qual montante deverá permanecer bloqueado, 

mormente porque o valor integral da dívida fora bloqueado em contas de 

dois dos executados, como se extrai dos documentos a seguir juntado.

Após, CONCLUSOS com urgência.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215832 Nr: 6611-59.2016.811.0055

 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: ESD, MNBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMNB, RDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 Vistos.

Considerando o que dispõe a Portaria n° 629/2018 – PRES/TJMT, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento designada às fls. 106/107 

para o dia 13/09/2018, às 14h30 min.

Intimem-se as partes e seus procuradores acerca da redesignação, bem 

como as testemunhas arroladas.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219410 Nr: 9472-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BKFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT

 Vistos.

Considerando o que dispõe a Portaria n° 629/2018 – PRES/TJMT, 

redesigno a audiência de conciliação, instrução e julgamento designada à 

fl. 332 para o dia 19/09/2018, às 14h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores acerca da redesignação, bem 

como as testemunhas arroladas.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243028 Nr: 11209-22.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SOARES PEREIRA, ALMERINDA MARIA DE 

JESUS, MIGUEL SOARES PEREIRA, LUZIA SOARES PEREIRA, JOAQUIM 

SOARES PEREIRA, ANTONIO SOARES PEREIRA, ALVINO SOARES 

PEREIRA, LAURIDES SOARES DE SOUSA, ANA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE SOARES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, insta consignar que o presente arrolamento sumário, que é a 

forma mais simplificada de inventário, tramita desde o início do ano de 

2017, tratando-se de Meta 2 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, motivo pelo qual se mostra imprescindível que o inventariante 

promova as diligências necessárias com o fito de alcançar o escopo da 

ação em apreço.

Posto isso, intime-se o inventariante pessoalmente bem como todos os 

herdeiros e seus procuradores, para no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifestarem interesse no prosseguimento do feito, juntando os 

documentos conforme determinado às fls. 61, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281341 Nr: 10085-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFDOZ, PPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. Apesar 

de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais) verifico que não há nos autos, a 

comprovação da renda do requerido, assim, tendo em vista o trinômio 

necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO alimentos 

provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), bem como, 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da criança Luiz 

Felipe de Oliveira Zaminham, a ser pago mensalmente pelo requerido à 

representante da legal da criança, Sra. Priscila Pereira de Oliveira, através 

de depósito bancário, Banco Sicredi, conta poupança 59986-3, agência 

0804, a partir da citação.5. Designe-se data para realização da audiência 

de conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).7.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280978 Nr: 9763-47.2018.811.0055

 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: ALSG, SMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280272 Nr: 9176-25.2018.811.0055

 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: JCSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, têm 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, bem como, 

que proceda com a juntada dos documentos referentes aos bens a serem 

partilhados, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277668 Nr: 7155-76.2018.811.0055

 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: EWS, FAGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 
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OAB:11.034-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial de fl. 22, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual requerido 

por Ed Wilson Stiffler e Fernanda Albernaz Guedes Stiffler.

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: Fernanda 

Albernaz Guedes.

Para tanto, expeça-se ofício ao Tabelionato de Registro Civil desta 

Comarca de Tangará da Serra/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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221071 Nr: 10957-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGDS, ABTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATI

 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.

Em análise dos autos vejo que o feito prosseguiu somente em relação a 

guarda compartilhada da criança Ana Beatriz Torres Germano.

 Assim, considerando o relatório psicossocial juntado às fls. 66/68 e as 

audiências de conciliação realizadas às fls. 79/80 e 86/87, DESIGNO 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30/08/2018, às 

14h00min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261293 Nr: 25850-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI CARLOS DEBORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

29/08/2018 às 15h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem à audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC.

Ressalto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, 

conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215103 Nr: 6074-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NJM, LM, RKMF, VFM, GFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento dos bens 

deixados pelo falecido Pedro Massei Modesto proposta por Neide Jorge 

Modesto.Com a inicial foram juntados os documentos pessoais da viúva 

requerente bem como sua representação processual e documentos 

pessoais e atestado de óbito do de cujus (fls. 06/13).A inicial foi recebida 

às fls. 28.Foram apresentadas as primeiras declarações (fls. 31/33), 

juntando-se os documentos pessoais dos herdeiros bem como as 

representações processuais (fls. 35/60), cópia atualizada das matrículas 

dos bens imóveis a serem partilhados (fls. 62/66) e Escritura Pública de 

Renúncia de Direitos Hereditários outorgada pelo herdeiro Luciano 

Modesto e esposa em favor da viúva do de cujus, Sra Neide Jorge 

Modesto (fls. 68/69).Instrumentos de Procuração de fls. 71/73.Últimas 

Declarações com o Plano de Partilha amigável (fls. 75/78).Certidão 

negativa de débito fiscal expedida pela Procuradoria-Geral do Estado (fls. 

88).Comprovante de isenção do ITCMD (fls.97) com a devida autenticidade 

da isenção conforme comprovante (fls. 98).Parecer ministerial opinando 

pelo julgamento do presente arrolamento comum (fls. 90).Juntada das 

certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal bem como do complemento das custas processuais 

(fls. 112/115).Assim vejo que a homologação do feito é medida que se 

impõe.Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 

664, do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls.75/78, relativa aos bens deixados pelo falecimento do Sr 

Pedro Massei Modesto, atribuindo a viúva meeira sua meação e aos 

herdeiros os seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens 

descritos nestes autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 

663, do CPC, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de 

terceiros. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 27510 Nr: 924-87.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Ramminger Pissanti - 

OAB:12120, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:8095/MT, Kelly 

Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO - 

OAB:OAB/MT 9189

 Vistos.

INDEFIRO o petitório de fl. 3.683, tendo em vista que já restou homologado 

por sentença (fl. 3.672) o acordo entabulado entre as partes às fls. 

3.660/3.667-v, motivo pelo qual não há mais que se falar em apreciação de 

pedido de reconhecimento de fraude à execução, até mesmo porque não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 221 de 686



ficou estipulado no referido acordo o prosseguimento da ação no que 

concerne à respectiva fraude.

Desse modo, mantenho integralmente a decisão de fl. 3.672 que 

homologou o acordo realizado entre as partes (fls. 3.660/3.667-v).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 198564 Nr: 13648-74.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE PEREIRA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ESTEVÃO MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALU SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que diz respeito ao ITCD, vejo que cabe a parte diligenciar junto a 

Fazenda Pública Estadual para apresentar nos autos o comprovante de 

quitação ou isenção do referido imposto, devendo ainda juntar as 

certidões atualizadas de inexistência de débitos fiscais das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Posto isso, intime-se a inventariante para no prazo de 60 (sessenta) dias 

juntar os documentos conforme acima mencionados.

Em seguida, intime-se a Defensoria Pública para querendo, manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, após, abro vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263501 Nr: 27360-63.2017.811.0055

 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: ZGEFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata M. de A. V. Neto Debesa 

- OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER MARIANO GONÇALVES 

- OAB:22186/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por Zilda Gláucia Elias 

Franco de Souza, no qual aponta erro material na sentença de fl. 83.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato. Decido.

Os embargos são tempestivos (fl. 91), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo e ainda erro material.

No presente caso, os embargos foram opostos em razão deste Juízo ter 

constado na sentença de fls. 83/83-verso o nome incorreto da 

embargante.

Desse modo, verifico que na referida sentença consta erro material com 

relação ao nome da embargante, razão pela qual, o acolhimento do 

presente recurso para sanar o erro material é medida que se impõe.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, motivo 

pelo qual, onde se lê: “A requerente voltará usar o nome de solteira, qual 

seja: Zilda Gláucea Elias Franco”, leia-se: A requerente voltará usar o 

nome de solteira, qual seja: Zilda Glaucia Elias Franco.

No mais, permanece a sentença incólume.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249678 Nr: 16373-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS, LDSS, RDSS, IDSS, RCDSB, MFD, VLFDO, 

CDSSB, ICFMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Valdivio Fernandes da Silva proposta por Sidinei Fernandes da Silva.

Verifico que foram juntados aos autos documentos pessoais dos 

herdeiros Laercio dos Santos Silva e Sidinei Fernandes da Silva (fls. 

06/14), representação processual deste (fl. 05), além do atestado de óbito 

e documentos pessoais do de cujus (fls. 11/12).

A inicial foi recebida às fls. 19 sendo nomeado inventariante o herdeiro 

Sidinei Fernandes da Silva, com a Assinatura do Termo de Compromisso 

às fls. 22.

Foram apresentadas as primeiras declarações com a partilha amigável dos 

bens (fls. 22/25), juntando-se os documentos pessoais dos herdeiros bem 

como suas representações processuais (fls. 26/66) e ainda, Escritura 

Pública de Compra e Venda do imóvel objeto da partilha (fls. 67/74).

Certidões negativas de débitos fiscais expedidas pela Procuradoria-Geral 

do Estado e pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e 

comprovante de isenção do ITCD com o devido comprovante de 

autenticidade (fls. 81, 84, 101/105/109).

É o relato.

DECIDO.

Analisando o feito verifico que este deve ser convertido para o Rito do 

Arrolamento em virtude do valor da partilha bem como que para 

homologação deste é necessário à juntada de cópia autenticada e 

atualizada da matrícula do imóvel objeto da partilha a ainda manifestação 

ministerial, considerando a presença de herdeiro incapaz.

 Ademais, quanto as citações conforme determinado na inicial, vejo que 

por se tratar de partilha amigável, estando todos os herdeiros devidamente 

representados, restou desnecessária.

Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664, do 

CPC, CONVERTO O FEITO PARA O RITO DO ARROLAMENTO.

Intime-se o inventariante para aportar aos autos, no prazo de 10 (dez) 

dias, a cópia autenticada e atualizada da matrícula do imóvel objeto da 

partilha.

Decorrido o prazo, abro vista ao Ministério Público.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para homologação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249437 Nr: 16186-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DKM, LAM, FMA, EWM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário proposta por Debora Katia Millani e Outros 

em relação aos bens deixados pelo falecido Wande Millani.

Com a inicial foram juntados os documentos pessoais e representações 

processuais de todos os herdeiros, atestado de óbito e documentos 

pessoais do de cujus (fls. 12, 14/16, 18/24, 26/27, 29/31), cópia atualizada 

da matrícula do bem objeto da partilha (fl. 39), além da certidão de 

inexistência de testamento em nome do falecido (fl. 45).

Apresentada as Últimas Declarações com a partilha amigável de bens (fls. 

51/55).

Certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal (fls. 56/58).

Assim vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.

POSTO ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls. 51/55, relativa aos bens deixados pelo falecido Wande 
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Millani, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários, em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha, 

fornecendo à parte interessada as peças necessárias, nos termos do 

artigo 659, § 2º do CPC.

Expeçam-se Alvarás Judiciais autorizando o levantamento dos valores 

depositados nas contas informadas às fls. 55.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255501 Nr: 21050-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APS, YDOC, ZADOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que o requerido devidamente citado (fl. 38), 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, 

deste modo, decreto-lhe a revelia nos termos do art. 344, do CPC.

Porém, como esta presunção, nos termos do artigo 345, II do CPC, consta 

que quando se trata de direitos indisponíveis, não induz a presunção de 

veracidade, vejo que no presente caso, torna-se necessário o 

prosseguimento do feito.

Por outro lado, antes da análise da tutela de urgência, verifico a 

necessidade de realização de estudo psicossocial na residência da parte 

autora, a fim de verificar a atual situação da adolescente Yasmin de 

Oliveira Ciqueira, bem como o seu desejo acerca do pedido de adoção do 

requerente Ademar Pereira Sobrinho.

Posto isso, intime-se a equipe técnica do juízo, na pessoa da psicóloga 

Valéria Clementina Martinazzo e assistente social, Angela Raquel dos 

Santos, para que, procedam com a realização de estudo psicossocial, a 

fim de verificar os laços da adolescente Yasmin de Oliveira Ciqueira com o 

requerente Ademar Pereira Sobrinho e o requerido Robson de Souza 

Ciqueira, emitindo parecer acerca da necessidade de concessão de 

guarda provisória da adolescente em favor do requerente Ademar Pereira 

Sobrinho, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a juntada do relatório psicossocial, venham-me os autos conclusos 

para análise da tutela de urgência.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 189824 Nr: 6603-19.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM APARECIDA DE SOUZA, AGUIMAIR PEREIRA 

DE SOUZA, ABMAEL PERERIA DE SOUZA, ALEX PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ORLANDO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim vejo que a homologação do feito é medida que se impõe.POSTO 

ISSO e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha de 

fls. 77/78, relativa aos bens deixados pelo falecido Orlando José de 

Souza, atribuindo a viúva meeira a meação e aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários, em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Custas 

pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente Formal de Partilha, fornecendo à parte 

interessada as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do 

CPC.Expeçam-se Alvarás Judiciais autorizando o levantamento dos 

valores depositados nas contas informadas às fls. 80.Intime-se a Fazenda 

Pública Estadual para o devido lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e outros tributos porventura incidentes, nos termos do § 2º, 

do artigo 662, do CPC.Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas 

de estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265831 Nr: 29064-14.2017.811.0055

 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: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fls.39 a seguir 

transcrita:Recebido o respeitável mandado expedido pelo(a) Meritíssimo 

Juiz(a) de Direito da ª Vara Cível e extraído dos autos acima identificados, 

dirigi-me à Rua 60, Bairro Novo Tarumã, todavia não encontrei o imóvel de 

número 480-S, sendo os mais próximos o 478-N e 499-N, os quais os 

moradores afirmaram desconhecer a menor Maria Luiza, bem com a sua 

genitora. Por esta razão, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR E INTIMAR A MENOR 

MARIA LUIZA SILVA SERAFINI. Dou fé. Tangara da Serra, 25 de junho de 

2018, que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007, 

impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280976 Nr: 9759-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA SUELEN CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do que dispõe o art. 145, § 1º, do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão porque DETERMINO a remessa dos autos ao meu 

substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “Poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas 

razões.”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155946 Nr: 4553-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRSL, UDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDL, ID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que 

possa apresentar memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme r. 

despacho que segue transcrito:"Vistos. Concedo à procuradora da parte 

requerente o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento. 

Defiro petitório, para tanto, determino sejam realizadas buscas pelos 

sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e CEI ANOREG. Com a juntada 
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dos documentos, dou por encerrada a instrução do feito. Substituo os 

debates orais pela apresentação dos memoriais no prazo de 15 (quinze) 

dias para cada parte. Após, com a juntada dos memoriais, abro vista ao 

Ministério Público. Em seguida, venham-me os autos conclusos. Saem os 

presentes devidamente intimados.

 Às providências. Cumpra-se.", referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280307 Nr: 9242-05.2018.811.0055

 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: RICARDO MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280307.

Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e pedido de antecipação de tutela ajuizada por Ricardo Mota da Silva em 

desfavor de OI S/A, ambos qualificados.

Em síntese, alega o Requerente que no mês de abril, após muita 

insistência, adquiriu os serviços da Requerida, quais sejam, internet 15 

mega e televisão HD com todos os canais liberados, no valor de R$ 140,00 

(cento e quarenta reais), com duração de 01 (um) ano.

Sustenta que após fazer a assinatura da internet, a Requerida informou 

que não teria mais o plano e que não era possível mais instalar o 

combinado.

Assim sendo, em sede de antecipação de tutela requer o Requerente a 

instalação da internet e da televisão.

Pugna, ainda, pela indenização por danos morais, inversão do ônus da 

prova e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/12.

Às fls. 13 foi determinada a emenda da inicial para a parte Requerente 

comprovar o estado de hipossuficiência.

Às fls. 15/20 o Requerente emendou a inicial, comprovando a insuficiência 

de recursos.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Ademais, quanto à liminar, registo que as tutelas em si, sofreram diversas 

alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

compelir a parte Requerida a instalar os serviços de internet e televisão.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

 In casu, não restou conferida a verossimilhança das alegações, haja vista 

que não há nenhum documento juntado aos autos que comprove que o 

Requerente tenha contratado com a parte Requerida.

Assim sendo, não havendo comprovação da contratação e nem mesmo da 

negativa de fornecimento dos serviços pela Requerida, não há como 

obrigar a mesma, em sede de cognição sumária, a instalar os serviços 

questionados.

Dessa forma, como a parte Requerente, salvo melhor juízo, não preencheu 

os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, notadamente a probabilidade do direito, entendo que deve ser 

indeferida a tutela satisfativa requerida.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

 Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 

de julho de 2018, às 14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por agora, deixo de inverter o ônus probatório, por reputar ainda não 

demonstrada a verossimilhança das alegações.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 15 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265254 Nr: 28648-46.2017.811.0055

 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: GUALTER APARECIDO DE SOUZA FANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MARQUES - 

OAB:358250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Autos nº. 265254.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Ademais, tendo em vista que a parte requerente não se manifestou acerca 

dos documentos de fls. 30/37, cumpra-se a determinação final de fls. 
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40-Vº.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210503 Nr: 2472-64.2016.811.0055

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAIR LEME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 210503.

Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios não Padronizados.

Requerido: Olair Leme da Silva.

Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 25 de fevereiro de 

2016 por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios não Padronizados em face de Olair Leme da Silva, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Realizados vários atos processuais, a parte requerente foi intimada 

pessoalmente (fls. 48-Vº) para dar prosseguimento ao feito, tendo esta 

permanecida inerte, conforme certidão de fls. 49.

 Intimada via DJE nº 10217, publicado em 15/03/2018, e pessoalmente, 

conforme AR de fls. 48-Vº, para dar prosseguimento ao feito, sob a 

advertência de que seu silêncio implicaria na extinção do mesmo, a parte 

autora manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 49.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE e pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, a parte autora permaneceu inerte (fls. 49).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte autora, as diligências 

que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono 

verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

autora.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265023 Nr: 28430-18.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº. 265023.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149360 Nr: 9321-91.2012.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A, JUNIA VARGAS COLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLA & COLLA LTDA ME, PEROLITA 

SCHERER COLLA, JUNIA VARGAS COLLA, ESPOLIO DE SIDNEI JOAO 

COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 149360.

Vistos,

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

memória de cálculo atualizada, conforme decisão de fls. 181/182.

Apresentada a memória de cálculo, proceda-se a conversão da ação, 

conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

 Após, intime-se a parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 

do CPC.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 10 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 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).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270372 Nr: 1434-46.2018.811.0055

 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: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO CLASSICO RESTAURAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270372.

 Natureza: Ação de Despejo.

 Requerente: Pedro Gelson Disconzi.

 Requerida: Espaço Clássicos Restaurações LTDA.

 Vistos,
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 Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Pedro 

Gelson Disconzi em face de Espaço Clássicos Restaurações LTDA, 

ambos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente, às fls. 34, 

pugnou pela desistência da ação, requerendo a extinção do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264207 Nr: 27828-27.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GELSON DISCONZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO CLASSICO RESTAURAÇÕES LTDA, 

MAURO TRAJANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA LUZIA DOS SANTOS 

MARQUES - OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 264207.

Natureza: Execução.

Exequente: Pedro Gelson Disconzi.

Executado: Espaço Clássicos Restaurações LTDA e Outro.

Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Pedro 

Gelson Disconzi em face de Espaço Clássicos Restaurações LTDA e 

Mauro Trajano da Silva, todos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, as partes, às fls. 25/27, 

comunicaram a composição de um acordo.

Às fls. 28, a parte Exequente comunica o cumprimento do acordo.

É o breve relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas remanescentes, se houver, na forma do art. 90, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180043 Nr: 21979-79.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI FERREIRA LIMA, ELENA VICENTE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO CRISOSTOMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 180043.

 Natureza: Execução.

 Exequente: Valdeci Ferreira Lima e Outra.

 Executado: Janio Crisostomo da Silva.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cícero 

Ferreira de Lima, sucedido por seus genitores Valdeci Ferreira Lima e 

Elena Vicente Lima em desfavor de Janio Crisostomo da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Praticados alguns atos processuais, as partes, às fls. 76/77, comunicaram 

a composição amigável e requereram a homologação do acordo.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 76/77.

Por fim, proceda-se com a baixa no sistema RENAJUD dos veículos 

constritos (fls. 49/50 e 74/75), uma vez que restou acordado que estes 

fossem liberados.

Custas remanescentes, se houver, na forma do art. 90, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

As partes expressamente desistiram do prazo recursal.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212592 Nr: 4174-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERA SEVERINA DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131/A-MT, VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 212592.

Natureza: Ação de Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Honda S/A.

Requerido: Cicera Severina da Silva Freitas.

Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 24 de março de 

2016 por Banco Honda S/A em face de Cicera Severina da Silva Freitas, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 Realizados vários atos processuais, a parte requerente foi intimada 

pessoalmente (fls. 66-Vº) para dar prosseguimento ao feito, tendo esta 

permanecida inerte, conforme certidão de fls. 67.

 Intimada via DJE nº 10212, publicado em 08/03/2018, e pessoalmente, 

conforme AR de fls. 66-Vº, para dar prosseguimento ao feito, sob a 

advertência de que seu silêncio implicaria na extinção do mesmo, a parte 

autora manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 67.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE e pessoalmente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção, a parte autora permaneceu inerte (fls. 67).

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte autora, as diligências 

que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito nos termos 

do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono 

verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Havendo custas remanescentes, estas deverão ser suportadas pela parte 

autora.

P. R. I. C.
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 Tangará da Serra/MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281984 Nr: 10618-26.2018.811.0055

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

 PARTE AUTORA: ELIZABETH PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 281984.

Vistos,

Indefiro o pagamento das custas ao final do processo, eis que não se 

encontram presentes nos autos elementos que autorizem referida medida, 

haja vista que a Exequente não demonstrou padecer de incapacidade 

financeira, ainda que momentânea.

Ademais, tratando-se de execução fundada em título cambial, entendo 

necessária a juntada dos títulos executivos originais.

Isto posto, intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar as custas iniciais, bem como juntar aos autos os títulos executivos 

originais, sob pena de extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256987 Nr: 22276-81.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDMEL, ICDRL, MDCRCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615, MARY 

ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, Rogério Rodrigues 

Guilherme - OAB:6763

 Autos nº: 256987.

Natureza: Ação Indenizatória.

Requerente: João Victor Ricardo de Souza.

Requerido: Hospital de Medicina Especializada S/A e Outros.

Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada em 25 de agosto de 2017 por João Victor 

Ricardo de Souza em face de Hospital de Medicina Especializada S/A, 

Instituto Cuiabano de Radioterapia e Marina da Cruz Rodrigues Carvalho 

Strapasson, todos já qualificados.

Realizados alguns atos processuais as partes às fls. 1.726/1.729 

informaram a ocorrência de um acordo e pugnaram pela sua homologação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Analisando os autos, verifico que o acordo entabulado entre as partes às 

fls. 1.726/1.729 não apresenta vícios, seja de consentimento, seja de 

legalidade, uma vez que celebrado por partes capazes, envolvendo objeto 

lícito e direito patrimonial disponível, razão pela qual, a medida que se 

impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Honorários, na forma pactuada.

 Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Por fim, determino seja retificado o polo ativo nos autos para constar como 

requerentes, além de João Victor Ricardo de Souza, os nomes de Silvana 

Regina de Souza e Ricardo Antonio de Souza.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281837 Nr: 10532-55.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA NOVELLO ARGENTA, 

GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos n.º 281837.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico na presente ação foi requerido o benefício 

da justiça gratuita, todavia, foi juntado aos autos somente a declaração de 

hipossuficiência e declaração de imposto de renda da embargante 

Alessandra Cristina Pettenan.

 Assim, intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, possa trazer aos autos as demais declarações de hipossuficiência 

devidamente assinadas, bem como documentos para comprovar seu 

estado de hipossuficiência, juntando prova cabal, efetiva e concreta da 

insuficiência de recursos, conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, 

podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, comprovando o 

pagamento.

Registro que estas providências devem ser cumpridas sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Por fim, após sanadas estas irregularidades, apense-se o presente 

processo aos autos de código 277056, a fim de evitar decisões 

conflitantes.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243901 Nr: 11907-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANARY BEZERRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 243901.

 Natureza: Execução.

 Exequente: Banco Santander Brasil S/A.

 Executada: Janary Bezerra do Nascimento.

 Vistos,

Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco Santander Brasil S/A 

em desfavor de Janary Bezerra do Nascimento, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Praticados alguns atos processuais, as partes, às fls. 47/48, comunicaram 

a composição amigável e requereram a homologação do acordo.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado às fls. 47/48.

Ademais, mantenham-se os autos suspensos até 31.12.2020, prazo para 

cumprimento do acordo, nos termos do art. 922, do CPC.

Custas remanescentes, se houver, pela parte Executada, conforme 

pactuado.
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Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154769 Nr: 3386-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALVES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, KARLLA CHRISTINE C. F. B. CARVALHO - 

OAB:OAB/MT: 8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 154769.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Irani Alves Soares.

Executado: Bradesco S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença em que, a instituição financeira foi 

condenar a exibir os documentos da conta poupança nº 9500643-4, 

agência 1249.

 Às fls. 97/163 a instituição financeira informou o cumprimento da 

obrigação de fazer.

 Às fls. 168 a instituição financeira informou que o valor depositado nos 

autos corresponde ao pagamento da condenação dos honorários 

advocatícios.

 Às fls. 231 foi determinada a apresentação da ficha gráfica da conta da 

parte autora.

 Às fls. 237/238 a parte autora requereu o levantamento da importância 

depositada, bem como requereu a remessa dos autos ao contador para 

apuração do valor atualizado do maior saldo informado pela instituição 

financeira.

 Às fls. 239 foi autorizado o levantamento do valor depositado, bem como 

foi indeferido o pedido de remessa dos autos ao contador, uma vez que a 

exibição de documentos não é via adequada para apuração de valores.

 Às fls. 243 a parte autora requereu a intimação da instituição financeira 

para apresentar a ficha gráfica da conta poupança, sendo determinada a 

busca e apreensão às fls. 244.

 Às fls. 247-vº foi certificado pelo oficial de justiça que não foi possível 

apreender a ficha gráfica, uma vez que não havia registro de 

movimentação financeira, conforme extrato apresentado pelo gerente às 

fls. 248/249.

 Às fls. 252/253 a parte autora informou a divergência de informações 

entre o extrato apresentado pelo oficial de justiça e os documentos 

juntados pela instituição financeira.

 Às fls. 254 foi determinado que a instituição financeira preste 

esclarecimentos acerca da divergência apontada pela parte autora, bem 

como para que apresente o extrato de movimentação a partir de abril de 

1993, conforme acórdão de fls. 81/88.

 Às fls. 256/268 a instituição financeira apresentou os extratos do período 

de maio de 1993 a julho de 1995.

 Intimada para se manifestar, a parte autora se limitou em alegar que não 

restou demonstrado o destino dos recursos poupados.

 É o relatório.

D E C I D O.

Analisando detidamente os autos, verifico que inicialmente foi proposta 

ação cautelar de exibição de documentos, a qual foi julgada procedente 

para determinar que a instituição financeira apresente os extratos mensais 

e fichas gráficas da conta poupança nº 9500643/4 desde a sua abertura, 

sendo que o acórdão de fls. 81/88 declarou prescrito pedido de exibição 

dos documentos do período referente a abril de 1982 a abril de 1993.

 Nessa esteira, tendo a instituição financeira apresentado os extratos da 

conta poupança de titularidade da parte autora às fls. 257/268 referente 

ao período de maio de 1993 a julho de 1995 e a parte autora se limitado em 

alegar que não restou demonstrado o destino dos recursos poupados, 

entendo que houve a satisfação integral da obrigação, uma vez que 

eventual apuração de valores extrapolam os limites da sentença proferida 

na fase de conhecimento.

 Assim, tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, 

entendo que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO. ARTIGO 794, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA DA FASE DE 

CONHECIMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM 

JULGADO. 1. Transitada em julgado a sentença da fase de conhecimento, 

impossível a sua modificação em cumprimento de sentença. 2. O processo 

é uma marcha para frente não se podendo revolver pontos já discutidos e 

com decisão definitiva, sob pena de se instituir a insegurança jurídica. 3. 

Apresentados os documentos na fase cumprimento de sentença da ação 

de exibição de documentos, adequada se mostra a extinção do processo 

com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se 

provimento ao apelo.” (TJ-DF, Acórdão n.768574, 20090111919046APC, 

Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma 

Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 19/03/2014. Pág.: 

98) (Original sem grifo)

Ante o exposto, declaro extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no 

art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132307 Nr: 2158-94.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENILCE TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG

 Autos nº. 132307.

Vistos,

Intime-se o Banco Executado para que em 15 (quinze) dias, cumpra a 

obrigação assumida, consistente na baixa do gravame do veículo objeto 

dos autos, sob pena de multa no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), 

por dia de descumprimento, limitando-se à quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a ser revertida em favor da parte Exequente.

Ademais, indefiro, por ora, a expedição de ofício ao DETRAN, haja vista 

que se trata de incumbência do Banco Executado a baixa do gravame.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 199694 Nr: 14534-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT 1ª VARA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO RURAL MEDIO NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 Autos nº: 199694.

Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 55, tendo em vista que esta providência foi 

realizada às fls. 49/50.

Assim, intime-se a parte exequente para indicar a localização exata do 

imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista que é dever da parte 

exequente indicar a localização precisa dos bens que serão expropriados, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 228 de 686



conforme já decidido às fls. 53.

 Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo para tanto, 

devolva-se a presente deprecata com as nossas homenagens.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125615 Nr: 4597-15.2010.811.0055

 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: JOEL BATISTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 Autos nº. 125615.

Vistos,

Intime-se o Banco Requerido para que em 15 (quinze) dias, cumpra a 

obrigação assumida, consistente na baixa do gravame do veículo objeto 

dos autos, tendo em vista o cumprimento total do acordo pela parte 

Requerente, sob pena de multa no montante de R$ 200,00 (duzentos 

reais), por dia de descumprimento, limitando-se à quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a ser revertida em favor da parte Requerente.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216626 Nr: 7185-82.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Autos nº: 216626.

 Vistos,

 A parte Executada, às fls. 141/144, apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, sustentando que não há valor remanescente a 

ser pago, tendo em vista que a condenação já foi integralmente cumprida.

Aduz que a data de incidência dos juros é a partir do evento danoso, qual 

seja, a data em que a parte Exequente teve conhecimento de que seu 

nome foi negativado.

A Exequente, às fls. 151, requereu o pagamento do valor remanescente.

 É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que razão não 

assiste a parte Executada na impugnação de fls. 141/144.

De acordo com a sentença prolatada, o valor arbitrado a título de danos 

morais deveria ser corrigido pelo INPC desde a data de sua prolação, 

sendo que a taxa de juros deveria incidir a partir do evento danoso.

Nesse sentido, verifico que a controvérsia cinge-se na data de ocorrência 

do evento danoso. In casu, tratando-se de negativação indevida, entendo 

que a data do evento danoso corresponde ao dia da inscrição do nome da 

Exequente nos cadastros de proteção ao crédito e não do dia em que a 

mesma tomou conhecimento.

Para corroborar, colaciono os seguintes julgados:

“CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ÍNDICE 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO IMPOSTA NA DECISÃO EMBARGADA. MÉDIA DO INPC E 

IGP-DI. EVENTO DANOSO É A DATA QUE SURGIU O DANO AO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DATA DA INSCRIÇÃO É A DATA DO 

EVENTO DANOSO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ante o exposto, conheço e ACOLHO os declaratórios opostos, nos exatos 

termos desta decisão.” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0007471-07.2014.8.16.0018/1 - Maringá - Rel.: Marcelo de Resende 

Castanho - J. 06.04.2015)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - DANO MORAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO 

DANOSO - SÚMULA 54, STJ - EVENTO DANOSO - DATA DA INSCRIÇÃO 

INDEVIDA - AUSÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA. 1. Não há omissão, 

contradição ou obscuridade no acórdão que trata das questões da lide de 

forma justificada, sendo os embargos de declaração sede inadequada 

para a rediscussão do mérito. 2. Em caso de ilícito extracontratual os juros 

fluem do evento danoso (Súmula n.54 do STJ), à taxa de 1% (um por 

cento) ao mês. 3. A data do evento danoso deve ser considerada aquela 

da realização da inscrição indevida.”

(TJ-PR 907642-4/01 (Acórdão), Relator: José Laurindo de Souza Netto, 

Data de Julgamento: 01/11/2012, 8ª Câmara Cível)

Assim sendo, levando-se em consideração que a inscrição do nome da 

Exequente ocorreu no dia 10.08.2015, conforme documento de fls. 27, 

bem como que a atualização do débito realizado pela Exequente incidiu os 

juros a partir dessa data, de acordo com a planilha de fls. 120, entendo 

que não há irregularidades nos cálculos elaborados.

Ante o exposto, rejeito a impugnação de fls. 141/144, ficando, desde já a 

parte Executada intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito remanescente devidamente atualizado, conforme fls. 132.

Não efetuado o pagamento, fica desde já determinada a utilização do 

sistema BACENJUD para busca de dinheiro, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 19 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9903 Nr: 227-42.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS SOARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROGÉRIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Autos nº: 9903.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 266, defiro o pedido formulado às fls. 264/265 

para seja que seja ampliada a penhora realizada no rosto dos autos nº 

8385-66.2012.8.11.0055 - cód. nº 148491, para R$ 211.449,27 que 

corresponde ao cálculo homologado pela decisão de fls. 262.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 119833 Nr: 9810-36.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. BEUTINGER COMERCIO-ME, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, E. BEUTINGER 

COMERCIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Autos nº: 119833.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que às fls. 658/660 houve a 
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renúncia dos advogados constituídos pela parte executada.

 Por esta razão, intime-se a parte executada pessoalmente, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, constituir advogado, cientificando-a que, caso não 

regularize sua representação processual no prazo estabelecido, o 

processo prosseguirá a sua revelia, conforme estabelece o inciso II do § 

1º do art. 76 do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, desde já, defiro o pedido de fls. 661/663, para que 

seja lavrado termo de penhora e expedido mandado de avaliação do bem 

indicado às fls. 664, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o executado e respectivo cônjuge, se 

houver.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218439 Nr: 8692-78.2016.811.0055

 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: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Autos nº. 218439.

Vistos,

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186085 Nr: 3629-09.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANASTÁCIO NEVES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Autos nº: 186085.

 Vistos,

 Como não há mais juízo de admissibilidade recursal em primeiro grau e 

considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões, 

cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127831 Nr: 6713-91.2010.811.0055

 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: LAURI NICODEMUS RAUBER, CLASI SCHERER RAUBER, 

ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA SCHWNGBER RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 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: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 Autos nº: 127831.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais formulado às fls. 920/921. Proceda-se a conversão da 

ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224483 Nr: 13770-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO ROSA DE JESUS, ADILSO 

AFONSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 Autos nº: 224483.

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre a exceção de pré-executividade de fls. 53/55.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215495 Nr: 6421-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 215495.

 Vistos,

 Defiro o pedido para que seja feita o bloqueio via RENAJUD do veículo 

descrito às fls. 37.

 Feito isto, expeça-se mandado 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.
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 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Não sendo localizado o bem, fica a parte exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (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, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 183922 Nr: 1938-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 183922.

 Vistos,

 Defiro o pedido para que seja feita nova 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 a parte exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (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, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271478 Nr: 2340-36.2018.811.0055

 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): NIVALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 271478.

Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamento S/A.

Requerida: Nivaldo Ferreira da Silva.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 02 de fevereiro de 

2018 por Banco Bradesco Financiamento S/A em face de Nivaldo Ferreira 

da Silva, ambos já qualificados, visando a apreensão do bem que lhe 

alienou fiduciariamente em garantia, cujas prestações se encontravam em 

atraso.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/18, tendo sido 

deferida a liminar pleiteada pela decisão de fls. 19/20.

Às fls. 28 a liminar foi cumprida.

Devidamente citada às fls. 27, a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 33/37, sustentando, em síntese, que não houve comprovação da 

mora.

 Por conta disso, pugnou pela revogação da decisão liminar, bem como 

pela improcedência da ação.

Requereu os benefícios da gratuidade de justiça.

Às fls. 40/41 a parte requerida informou que interpôs recurso de agravo 

de instrumento em face da decisão que deferiu a liminar.

 Às fls. 70/71 a contestação foi impugnada.

Às fls. 72/76 veio aos autos o acórdão que deu provimento ao recurso de 

agravo de instrumento reconhecendo a não constituição em mora da parte 

requerida.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação 

de minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, 

a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

Não havendo outras questões prejudiciais a serem decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

A ação de busca e apreensão, submetida ao rito especial, previsto no 

Decreto-lei nº 911/69, objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o 

domínio e a posse do bem dado em garantia.

O art. 3º, do Decreto Lei nº. 911/69 dispõe que para se proceder à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é necessário que se 

comprove apenas a relação contratual havida entre as partes, a 

identificação do bem dado em alienação fiduciária e a mora ou o 

inadimplemento do devedor fiduciário.

Ademais, é sabido que a mora é pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, 

entendimento constante da Súmula nº 72 do STJ: “A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente”.

No caso dos autos, em relação à comprovação da mora, verifico que esta 

matéria restou decidida recentemente no julgamento do recurso de agravo 

de instrumento interposto pela parte requerida (fls. 72/76), cuja ementa 

transcrevo abaixo:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA 

REGISTRADA FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE NÃO 

PROCURADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO 

DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EXPEDIDA – MORA NÃO 

CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO. A 

notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é 

condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado." (Agravo de instrumento nº 

1003540-32.2018.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, 

Publicado no DJE 11/06/2018)

Nessa esteira, não restando eficaz a constituição em mora do devedor, 

que é um dos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69 que 

regulamenta a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a 

medida que se impõe é a improcedência da ação. Nesse sentido o julgado 

ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA 

PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

– AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU 

– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO 
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DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – 

INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA 

DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO - RECURSO 

PROVIDO.A comprovação da mora é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão. Não 

tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a 

extinção da ação de busca e apreensão, porquanto não houve qualquer 

tentativa de notificação pessoal do devedor fiduciário, no novo endereço 

por ele informado, mas tão somente o protesto do contrato por meio de 

edital.A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)” (TJ-MT, Ap 114238/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

devendo a parte autora restituir o veículo à parte requerida.

 A título de sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 62660 Nr: 4188-44.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTINS PEIXOTO 

NETO - OAB:OAB/GO 21.492, VIVIANE ELIAS GONÇALVES - 

OAB:20423/GO

 Autos nº: 62660.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 281, intime-se a parte exequente para que 

apresente o débito atualizado, uma vez que os cálculos a ser elaborados 

não são complexos, devendo ser providenciado pela própria parte 

credora.

Feito isto, desde já, defiro a penhora no rosto dos autos em trâmite na 2ª 

Vara Cível de Água Boa/MT (código 101025), ante a informação da 

existência de créditos a receber pelo executado naqueles autos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198610 Nr: 13693-78.2015.811.0055

 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): IRINEU ANTÔNIO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos n.º 198610.

 Vistos,

 Diante do acordo de fls. 101/103, verifico que a parte executada não está 

representada por advogado, conforme determina o art. 103 do Código de 

Processo Civil: “A parte será representada em juízo por advogado 

regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, sanar 

a irregularidade acima apontada, sob pena do acordo não ser homologado.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 133565 Nr: 3536-85.2011.811.0055

 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: JOSÉ DAVI BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO DORÁCIO MENDES - 

OAB:SP 133.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Autos nº: 133565.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 265. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255841 Nr: 21304-14.2017.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Mendes, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Zandonadi - OAB:4266
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 Autos nº: 255841.

 Vistos,

 José Carlos Mendes e outros, às fls. 53/57, opuseram embargos de 

declaração com efeitos infringentes em face da decisão de fls. 51, 

aduzindo ser omissa ao deferir a gratuidade da justiça sem a 

apresentação da declaração de imposto de renda que havia anteriormente 

determinado a juntada para análise do pedido.

A parte embargada se manifestou às fls. 83/85, pugnando pela rejeição 

dos embargos de declaração, em razão de não existir o vício apontado.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 82).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a inexistência do vício apontado, pois diante dos 

documentos juntados pela parte embargada, tornou-se prescindível a 

apresentação da declaração de imposto de renda, pois, naquele momento, 

foram suficientes para formar o convencimento deste magistrado.

 Ademais, verifico que na verdade, a parte embargante pretende rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 53/57, por 

inexistir o vício apontado.

 Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

acerca da impugnação aos embargos à execução e documentos juntados 

(fls. 58/80).

 Às providências.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 22195 Nr: 1543-85.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES RODOSUL F. IND.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI JOSE BOBROWSKI 

- OAB:18.395/RS

 Autos nº: 22195.

Natureza: Ação de Execução.

Requerente: R2 Agrícola Ltda.

Requerido: Transportes Rodosul F. Ind..

Vistos,

 Trata-se de ação monitória proposta em 22 de maio de 2003 por R2 

Agrícola Ltda em face de Transportes Rodosul F. Ind. em que, realizados 

alguns atos processuais às fls. 67/69 a ação foi julgada procedente, 

constituindo título executivo judicial, sendo determinada a citação da parte 

devedora para pagar o débito ou nomear bens à penhora, 

prosseguindo-se na forma da execução por quantia certa contra devedor 

solvente.

 Realizadas algumas tentativas de citação para a parte devedora efetuar o 

pagamento do débito, todas inexitosas.

Intimada a parte exequente por meio de seu advogado para requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento, este permaneceu inerte, 

conforme certidão de fls. 190.

Às fls. 193 restou inexitosa a tentativa de intimação pessoal da parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito.

Às fls. 194 foi determinada a intimação da parte exequente por edital, a 

qual foi realizada às fls. 199 e mesmo assim permaneceu inerte, conforme 

certidão de fls. 200.

É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE, para se manifestar 

acerca do retorno da carta precatória com diligência infrutífera, a parte 

exequente permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 190.

Por conta da falta de manifestação por mais de 30 (trinta) dias, a tentativa 

de intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito restou 

inexitosa, conforme AR de fls. 193, de modo que foi determinada a 

intimação da parte exequente por edital,sendo que novamente 

permaneceu inerte, mesmo com a advertência de que o processo seria 

extinto em caso de inércia, conforme certidão de fls. 200.

Nessa esteira, considerando que não foi angularizada a relação 

processual, entendo que a Súmula 240 do STJ não é aplicável ao caso em 

tela. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 

– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO 

PESSOAL – SÚMULA Nº. 240 DO STJ INAPLICABILIDADE – NÃO HOUVE 

CITAÇÃO DO RÉU – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - 

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, 

sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), 

quando a parte autora é regularmente intimada, mas não expressa, no 

processo, o seu regular andamento. A extinção do feito, de ofício, pelo 

Juízo, prescinde de manifestação do réu, se este não foi citado nos autos, 

não se aplicando o enunciado sumular nº 240 do STJ.” (Ap 78748/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) (Original sem grifo)

Assim, tendo ocorrido a intimação da parte exequente para promover o 

andamento do feito e transcorrido in albis o prazo, restou caracterizado o 

abandono da causa, ensejando a extinção do processo, nos termos do 

art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251110 Nr: 17615-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, 

ADALBERTO FERREIRA MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 251110.

 Vistos,

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com a dedução do 

valor parcialmente pago (noticiado às fls. 47).

 Após, realizarei a busca de valores pelo Bacenjud, eis que defiro o 

pedido.

 Defiro ainda o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, 

via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a 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 
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ao CRI local.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124726 Nr: 3688-70.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, GERALDO DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA 

MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Autos nº. 124726.

Vistos,

 Defiro o pedido de produção de prova emprestada pleiteada às fls. 540 

pela parte exequente, por se tratar de prova lícita e autorizada pelo art. 

372 do Código de Processo Civil.

Com a resposta do ofício encaminhado ao Grupo Bom Futuro nos autos 

cód. nº 117597, proceda-se a juntada de uma cópia nos presentes autos 

e, após, intimem-se as partes para se manifestarem em 15 dias.

Intime-se ainda a parte exequente para, no prazo de 15 dias, se 

manifestar acerca da petição de fls. 547/548.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273541 Nr: 3886-29.2018.811.0055

 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: ELTON CHAVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, RECEPTUR 

AGENCIAS DE VIAGENS DE TURISMO, INVESTPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A, JOÃO CARLOS PINTO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 273541.

Vistos,

Compulsando os autos, verifico que a parte autora ao requerer a 

concessão da tutela de urgência para que a parte requerida efetue o 

pagamento dos exames médicos solicitados em consulta médica, restou 

demonstrada a sua intenção em aditar a inicial, ampliando a causa de pedir 

e pedido constante da inicial.

 Todavia, verifico que quando formulado referido pedido (fls. 195/202), já 

havia ocorrido a angularização processual em relação à requerida TUT 

Transportes Ltda (fls. 185).

Por conta disso, nos termos do art. 329, II, do Código de Processo Civil, é 

imprescindível o consentimento da parte contrária.

 Assim, determino a intimação da requerida TUT Transportes Ltda para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar se consente com o aditamento de fls. 

195/202, devendo ser advertido que seu silêncio será interpretado como 

concordância.

Sem prejuízo do acima exposto, cumpra-se a decisão de fls. 213.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264724 Nr: 28223-19.2017.811.0055

 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: DJALMA CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFINHO COMERCIO DE VEÍCULOS NOVOS E 

USADOS LTDA, LEUZIMAR CARVALHO FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Autos nº: 264724.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 91/92, autorizando a expedição do Certificado de 

Registro e Licenciamento de Veículo, referente ao exercício de 2018, do 

veículo de fls. 93, mantendo-se, por ora, o mesmo proprietário.

Para tanto, oficie-se o DETRAN.

Isto posto, intime-se a parte Requerida para, no prazo de 15 dias, se 

manifestar quanto ao petitório de fls. 91/92.

Por fim, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281238 Nr: 10027-64.2018.811.0055

 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: EDER PIRES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO VACHILESKI RECAPADORA DE 

PNEUS, ISAQUE DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 281238.

Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido 

de tutela antecipada ajuizada por Eder Pires de Souza em desfavor de 

Grupo Vachileski Recapadora de Pneus e Isaque dos Santos de Oliveira, 

todos qualificados.

 Em síntese, alega a parte Requerente que no dia 17.03.2018, em torno de 

06:00 horas, estava conduzindo sua bicicleta sentido ao seu local de 

trabalho, quando foi surpreendido pela manobra de um veículo que estava 

trafegando na contramão para desviar de buracos, vindo a colidir com o 

mesmo.

Aduz que foi socorrido pelo corpo de bombeiros e que ao chegar ao 

pronto socorro foi diagnosticado com ferimento na cabeça, traumatismo 

superficial do ombro e do braço, fratura ao nível do punho, da mão e do 

antebraço.

Segue narrando que atualmente encontra-se incapacitado para as 

atividades laborativas.

Informa que solicitou o benefício previdenciário em 27.03.2018, contudo a 

perícia foi agendada somente para o dia 24.09.2018.

Sustenta que ao procurar os Requeridos, os mesmos alegaram que não 

têm obrigação de ajudar o Requerente, motivo pela qual ingressou com a 

presente ação.

Assim sendo, pugna o Requerente pela condenação dos Requeridos ao 

pagamento de indenização por danos materiais na forma de lucros 

cessantes, referente ao período em que ficou incapacitado para o 

trabalho, desde a data do acidente até o período em que cessar a sua 

incapacidade, e danos morais.

Em sede de tutela antecipada, requereu a concessão de pensão mensal, 

no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Pugna ainda pelos benefícios da gratuidade de justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 22/40.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, concedo ao Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos 
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moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

Outrossim, cumpre-me primeiramente analisar, em sede de cognição 

sumária, a responsabilidade dos Requeridos pelo evento danoso.

Pois bem. Compulsando aos autos, verifico que o boletim de ocorrência de 

trânsito juntado às fls. 27/29, confirma, a priori, os fatos apresentados 

pelo Requerente na exordial, eis que referido boletim foi realizado pelo 

próprio condutor do veículo que colidiu com o Requerente, tendo o mesmo 

afirmado que entrou na contramão da via para desviar de buracos, 

momento em que colidiu com um bicicleteiro.

 Observo, ainda, que consta no boletim que o Requerido Isaque dos 

Santos de Oliveira, condutor do veículo, labora na empresa Requerida 

Grupo Vachileski Recapadora de Pneus, sendo de propriedade desta o 

veículo envolvido no acidente.

Assim sendo, entendo, por ora, a responsabilidade solidária dos 

Requeridos pelo evento danoso.

Nesse viés, colaciono o seguinte julgado:

“ACIDENTE DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO - COLISÃO DE CAMINHÃO COM 

BICICLETA - CULPA DO CORREU EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO APELANTE, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E DE QUEM ERA 

PREPOSTO O MOTORISTA ABALROADOR - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - Os elementos carreados aos 

autos demonstram a culpa do correquerido pelo acidente versado nos 

autos, pois inobservou a atenção e os cuidados indispensáveis à 

segurança do trânsito, vindo a colidir com a bicicleta que era conduzida 

pelo demandante no acostamento da pista - Evidente a responsabilidade 

solidária do apelante, quer porque é proprietário do caminhão abalroador, 

quer porque era seu preposto o condutor do veículo - Demonstrado o 

padecimento psicológico acarretado ao autor, de rigor é o acolhimento do 

pedido indenizatório por dano moral, o qual, contudo, em obediência aos 

princípios da moderação e razoabilidade, bem como em atenção a 

precedentes desta C. Câmara, merece redução para R$ 7.650,00 

(equivalentes a 15 salários mínimos vigentes à data da r. sentença)- 

Agravo retido não conhecido e provido parcialmente o apelo.”

(TJ-SP - APL: 0001649-21.2006.8.26.0606, Relator: José Malerbi, Data de 

Julgamento: 28/01/2013, 35ª Câmara de Direito Privado)

Ademais, quanto à liminar, registro que as tutelas em si, sofreram diversas 

alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que 

lhe seja concedida pensão mensal, no importe de R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais), em razão da sua incapacidade laboral.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

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

Pois bem. Analisando os autos, verifico que o Requerente na época do 

acidente, 17.03.2018, estava empregado, recebendo a remuneração de 

R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), conforme carteira de trabalho às 

fls. 34.

Ademais, observo por meio dos atestados médicos de fls. 37/40, sendo o 

último datado do dia 23.05.2018, que o Requerente ainda necessita de 

repouso.

Assim sendo, tendo em vista que o Requerente se encontra impossibilitado 

de exercer suas atividades laborativas, bem como não está recebendo 

auxílio do INSS, eis que o exame médico-pericial foi agendado para o dia 

24.09.2018, conforme fls. 31, entendo que, em sede de cognição sumária, 

se faz presente a aparência do bom direito e o perigo de dano necessário 

para a antecipação dos efeitos da tutela para os fins pretendidos.

No que tange ao valor da pensão provisória a ser fixada, a parte 

Requerente pleiteou pela fixação em R$ 1.500,00, montante este que se 

apresenta razoável, diante da comprovação de que foi contratado por 

esse salário.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – FIXAÇÃO 

DE PENSÃO PROVISÓRIA - INCAPACIDADE LABORAL – NECESSIDADE 

COMPROVADA – PRETENDIDA REDUÇÃO AFASTADA – VALOR 

RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A 

responsabilidade do transportador está fundamentada no risco e, para 

eximir-se da obrigação, é imprescindível a comprovação de fato estranho 

ao transporte ou a prova da culpa exclusiva da vítima, o que não foi 

demonstrado nos autos. 2. O Agravado foi vítima do sinistro noticiado e 

sofreu ferimentos graves que resultaram na amputação do membro 

superior direito, e incapacidade para as atividades laborais, fato que 

justifica o pensionamento provisório. 3.O pedido de redução do valor da 

pensão não pode ser acolhido, pois a quantia fixada não se mostra 

exacerbada, tampouco que esse montante extrapola a capacidade da 

empresa Agravante”. (AI 67092/2013, Desa. Clarice Claudino da Silva, 

Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 09/10/2013, Publicado no 

DJE 22/10/2013).

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que 

a parte Requerida, solidariamente, realize o pagamento de pensão mensal 

provisória, que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a ser 

depositada até o dia 10 de cada mês, em conta bancária a ser indicada 

pela parte Requerente, iniciando-se no mês de julho de 2018.

Fixo, por ora, como termo final para a concessão da pensão mensal 

provisória ao Requerente a data de realização da perícia, qual seja, 

24.09.2018.

Arbitro multa diária de R$ 200,00, limitada por agora a R$ 20.000,00, por 

dia de descumprimento da obrigação.

Desse modo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 

de julho de 2018, às 15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se a parte Requerida inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 87 Nr: 163-42.1994.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA, DAVI FRANCISCO BERNARTT, 

LAURA LUIZA FREGONESI BALLOTIN, GENTIL GRAPÉGGIA, CARLOS 

ALBERTO OGLIARI, JAMILE TEREZINHA LORENZETTI BIGOLIN, JOSÉ 

JESUS BORTOLINI, MARILENE BALOTIN OGLIARI, MARILEDA BALOTIN 

BORTOLINI, MARISABEL BALOTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Autos nº: 87.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução em que realizados alguns atos 

processuais, às fls. 700 foram homologados os cálculos apresentados 

pelo contador judicial às fls. 626/628 e determinada a expedição de carta 

precatória para que seja realizada a avaliação e alienação do bem imóvel 

matriculado sob nº 28030 do CRI de Diamantino – MT.

 Às fls. 736/739 veio aos autos a avaliação realizada no juízo deprecado.

 Às fls. 740 as partes foram intimadas para se manifestar da avaliação 

realizada na carta precatória.

 Às fls. 741/742 houve requerimento de habilitação de terceiras 

interessadas, bem como a suspensão de qualquer ato expropriatório de 

imóveis que seriam levados à leilão.

 Às fls. 754/755 a parte exequente se insurgiu quanto aos pedidos 

formulados pelas terceiras interessadas, bem como manifestou sua 

concordância quanto a avaliação.

 Às fls. 765 as terceiras interessadas pugnou pela suspensão de 

qualquer ato expropriatório de imóveis que seriam levados à leilão.

 É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem. Analisando os autos, entendo que os pedidos de fls. 741/742 

não devem ser acolhidos, tendo em vista que não vislumbro situação apta 

a ensejar intervenção de terceiro, mesmo na qualidade de mero 

assistente, bastando ao peticionário requerer a penhora no rosto dos 

autos, sendo que tal pedido deverá vir com os documentos necessários.

 Logo, descabido o pedido formulado no item “a” do petitório de fls. 

741/742.

 Quanto à suspensão dos atos expropriatórios, como houve expedição de 

carta precatória para esta finalidade, entendo que não cabe a este Juízo 

deliberar a respeito.

 Aliás, estou a me perguntar qual interesse o peticionário de fls. 741/742 

possui para deduzir tal postulação, haja vista que me parece muito mais 

razoável, para satisfazer sua pretensão, buscar o produto da alienação 

após a hasta do imóvel.

 Digo isto porque vários atos já foram praticados para ultimação da 

expropriação, de modo que referida providência, salvo melhor juízo, está 

em colisão com o interesse do credor do suposto crédito alimentar.

 Assim, também por este motivo, não vejo razão para acolher o pedido 

formulado no item “b” do petitório de fls. 741/742.

 Por fim, considerando que houve a concordância pela parte exequente 

quanto ao valor atribuído na avaliação realizada no juízo deprecado e a 

parte executada permanecido inerte, expeça-se ofício ao juízo deprecado 

para que prossiga com a alienação do imóvel, conforme já determinado 

quando da expedição da carta precatória (código 117564).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215538 Nr: 6453-04.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERRERO TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOMIR JANES DE 

SOUZA - OAB:15365, SANDRA APARECIDA PAIVA - 

OAB:OAB/17.363/PR

 Autos nº: 215538.

Vistos,

Considerando que não houve impugnação da parte Executada quanto ao 

valor bloqueado às fls. 111/112 via BACENJUD, conforme certidão de fls. 

114, converto referida indisponibilidade em penhora e procedo a 

transferência do valor à conta única.

Outrossim, defiro o levantamento, pela Exequente, do valor penhorado, 

mediante a expedição de competente alvará, a ser depositado na conta 

bancária indicada às fls. 117.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

Ademais, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

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, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241179 Nr: 9247-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A, JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA 

ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Autos n.º 241179.

 Vistos,

 Trata-se de carta precatória expedida com a finalidade de proceder a 

avaliação e leilão do imóvel matriculado sob o nº 22.167 do CRI de Tangará 

da Serra-MT.

 A avaliação foi realizada às fls. 40/43.

 A parte exequente não se manifestou da avaliação, conforme certidão de 

fls. 55. Já a parte executada apresentou impugnação à avaliação às fls. 

78/84.

 Às fls. 93 o oficial de justiça se manifestou quanto à impugnação e a 

parte exequente às fls. 94/95.

É o necessário à análise e decisão.

 A parte executada apresentou impugnação à avaliação alegando, 
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preliminarmente, sua nulidade por não ter sido intimado para indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos.

 A alegação da parte executada não merece acolhimento, pois no caso em 

apreço, foi determinada a realização da avaliação por oficial de justiça, 

nos termos do que dispõe o art. 870 do Código de Processo Civil e não por 

perito judicial.

 Assim, em nenhum momento foi nomeado perito judicial para justificar a 

necessidade de intimação da parte executada para indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos.

 Ademais, vale registrar que mesmo na hipótese de nomeação de perito 

judicial para realizar a avaliação, o doutrinador Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves defende não ser a hipótese de apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico, vejamos:

“Cumpre ao oficial de justiça, ao realizar a penhora, promover a avaliação 

do bem, valendo-se de todos os elementos ao seu alcance, como 

consultas a anúncios e classificados de jornais, pesquisas em imobiliárias, 

informações de corretores, elementos trazidos pelas próprias partes, ou 

qualquer outro meio idôneo.

[...]

Se houver designação de perito, os seus honorários serão antecipados 

pelo credor, mas incluídos no cálculo do débito. Corno não se trata 

propriamente de prova pericial, não é dado às partes formular quesitos ou 

indicar assistentes técnicos, uma vez que a finalidade única da diligência é 

avaliar o bem. O laudo deverá ser entregue no prazo de 10 dias”. g.n. 

(Direito processual civil esquematizado. 6. ed.- São Paulo: Saraiva, 2016. 

p. 780).

 Portanto, rejeito a alegação de nulidade do auto de avaliação.

 A parte executada alegou ainda que não foram indicadas no auto de 

avaliação as benfeitorias existentes no imóvel e também não foram 

informados os parâmetros e cálculos utilizados para se chegar ao valor 

avaliado.

 Afirmou que, de acordo com o valor médio da terra nua no município de 

Tangará da Serram, o valor do imóvel corresponde a R$ 4.813.680,10, 

quase o dobro do valor avaliado.

 No entanto, as irresignações da parte executada não merecem prosperar, 

pois, conforme fotografias acostadas às fls. 41/43 e informações 

prestadas pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 93 não existem benfeitorias no 

imóvel.

 Ademais, o Sr. Oficial de Justiça utilizou-se de pesquisas junto a 

engenheiros agrônomos, empresa de consultoria e proprietários rurais da 

região para chegar ao valor da avaliação, além disso utilizou os seguintes 

critérios:

“Critérios usados para Avaliação, localização do imóvel, visita no local, 

região servida com Armazém de recebimento de grãos, estradas em boas 

condições de tráfego, valores efetuadas em ultimas transações de 

compra e venda de terras na região”. (auto de avaliação de fls. 40).

 Portanto, o Sr. Oficial de Justiça se utilizou de elementos satisfatórios e 

idôneos para avaliar o imóvel, não existindo qualquer motivo para 

desconsiderar o auto de avaliação de fls. 40/43.

 Ante o exposto, rejeito a impugnação à avaliação apresentada pela parte 

executada às fls. 78/84 e homologo o auto de avaliação de fls. 40/43.

 Em complemento a decisão de fls. 24, determino:

 1- Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se 

quanto à adjudicação do bem penhorado, indicação de leiloeiro ou a 

realização da alienação por sua própria iniciativa, consignando-se que na 

ausência de indicação caberá a este Juízo a designação de leiloeiro.

 2- Havendo interesse na adjudicação, intime-se a parte executada para 

se manifestar, no prazo de 15 dias, (art. 876, § 1º, do Código de Processo 

Civil), remetendo, em seguida, os autos à conclusão.

 3- Não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou 

realizar a venda extrajudicial, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro 

Araujo (Registro JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, 

telefone: (65) 99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 4- 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;

 5- 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 constantes no item “4” desta decisão, inclusive quanto à 

comissão do Leiloeiro.

 6- 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.

 7- 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.

 8- 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 “4, b” da presente decisão.

 9- Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, 

caso não possuam advogado constituído nos autos.

 Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 237 de 686



 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 21 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271929 Nr: 2632-21.2018.811.0055

 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: MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 271929.

Vistos,

Inicialmente, recebo a emenda da inicial de fls. 27/28.

Esclareço que, embora a parte autora tenha informado que não há 

interesse na designação de audiência de conciliação, conforme 

estabelece o § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

ou quando não se admitir a autocomposição.

Por essa razão, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 31 de julho de 

2018, às 13:30 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos moldes 

ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Ademais, no que tange ao ônus da prova, conforme dispõe art. 5º da lei 

6.194/74, a indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de 

acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano 

decorrente”, bem como culminado com o artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, em que aduz que o ônus é do autor para provar fato 

constitutivo de seu direito, indefiro a inversão do ônus da prova, visto que 

cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o acidente noticiado 

e a aduzida invalidez permanente.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 244093 Nr: 12050-17.2017.811.0055

 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: AUTOMOTO- AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPÁ 

LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Autos nº: 244093.

 Vistos,

 Considerando que a parte requerida manifestou interesse em conciliar 

(fls. 57), designo a audiência de tentativa de conciliação para o dia 31 de 

julho de 2018, às 14:30 horas, a ser realizada no CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos.

Restando inexitosa, desde já, ficam as partes intimadas para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão, justificando-as.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 21 de junho 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 nº: 166717.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, 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 a parte Executada localizada para ser intimada 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 a parte Exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (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, 21 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267514 Nr: 30297-46.2017.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGSS, EDIVANIA SOUZA BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERALI DO BRASI COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, HOCHTIEF DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:122345 , LEANDRO MARCANTONIO - OAB:180.586/SP, 

RODRIGO DE LIMA CASAES - OAB:OAB/RJ 95957, STEFANIE JIMENEZ 

WENDE - OAB:279.018/SP

 Autos nº: 267514.

Natureza: Ação ordinária.

Requerente: Gabriel Garcia Souza Silva.

Requerido: Generali do Brasil Companhia Nacional de Seguros e Outra.

Vistos,

Trata-se de ação ordinária de cobrança de prêmio de seguro por morte 

ajuizada por Gabriel Garcia Souza Silva, devidamente representado pela 

sua genitora Edivânia Souza Bandeira, em face de Generali do Brasil 

Companhia Nacional de Seguros e Hochtief do Brasil S/A, todos 

qualificados.

Recebida a inicial, as partes, às fls. 105/106, comunicaram a realização de 

um acordo.

Determinada a intimação do Ministério Público para se manifestar acerca 

do acordo entabulado, manifestou-se o mesmo favorável, conforme fls. 

117/118.

Às fls. 119/120, a segunda Requerida interpôs embargos de declaração.

Às fls. 132 foi determinada a intimação da parte Requerente para se 

manifestar se concorda em desistir do processo em relação à segunda 

Requerida.

A parte Requerente, às fls. 133/134, informou que desiste da ação em 

face da segunda Requerida, tendo em vista o acordo realizado.

É o relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ademais, com relação à Requerida Hochtief do Brasil S/A, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274843 Nr: 4862-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A, ELIO ADANIR 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte embargante para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o preparo das cartas precatórias expedidas para as Comarcas de 

Sapezal-MT e Comodoro-MT, bem como retirar a Carta Precatória expedida 

à Comarca de Curitiba-PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149056 Nr: 9000-56.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REFLORESTAMENTO PARANÁ LTDA, JAMIR LUCCA 

JUNIOR, MARIO SOSSELLA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉVIO BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3722-MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido 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.: 110843 Nr: 1083-88.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PIRES DE MELLO - 

OAB:18214/O, ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Autos nº: 110843.

 Vistos,

 Às fls. 826/827 foi decidida a impugnação à avaliação e indeferido o 

pedido de nova avaliação do bem.

 Às fls. 829/831 houve embargos de declaração pela parte executada.

 Os embargos foram rejeitados pela decisão de fls. 835.

 A parte executada interpôs então recurso de agravo de instrumento para 

tentar reavaliar o imóvel (fls. 837/848).

 O TJMT negou provimento ao recurso (fls. 849/855).

 Às fls. 864/868 e fls. 869/872 houve novos pedidos de reavaliação do 

bem.

 Às fls. 895/896 a parte devedora requereu a extinção do feito por 

suposto abandono do processo pela parte exequente, sendo que esta 

peticionou às fls. 897/900 trazendo o cálculo atual da dívida.

 É o necessário à análise e decisão.

 Quanto ao pedido de extinção do feito, consigno que para que haja a 

extinção por abandono, se mostra imprescindível a intimação pessoal da 

parte, bem como de seu procurador regularmente constituído e cadastrado 

nos autos através do DJe, para dar impulso ao processo, com a 

advertência de que a inércia da parte importaria a extinção do processo, o 

que não ocorreu no caso dos autos.

 Assim, indefiro o pedido de extinção do processo formulado pela parte 

executada às fls. 895/896.

 Aliás, se a parte devedora realmente pretende a extinção do processo, 

basta pagar a dívida, sendo que o feito se arrasta desde 2009 sem que 

isso tenha feito. Simples assim: quer a extinção do processo, pague a 

dívida vencida há quase 10 anos.

 E mais! Abro aqui um parêntese para pontuar que, antes de ingressar na 

magistratura, sempre ouvi de meu Pai o seguinte: “ninguém é obrigado a 

contratar dívidas, mas se o faz deve pagar”.

 Desse modo, confesso que não foi preciso estudar direito para aprender 

o disposto no art. 389 do Código Civil.

 Porém, parece que os executados não pensam da mesma forma. Os 

fundamentos que irei expor para justificar minha convicção, concessa 

data venia, bem demonstram o que estou afirmando!

 Em primeiro lugar devo registrar que os executados são devedores 

contumazes. Consultando o APOLO, verifico que só nesta Comarca o Sr. 

Geraldo Barros de Carvalho figura em nada menos do que 10 execuções 

na condição de devedor. Isso mesmo, em uma dezena de processos de 

execução. Eis o resultado da busca:

 Especificamente em relação a este processo, devo pontuar que a 

presente ação de execução foi ajuizada em 14/01/09, ou seja, há quase 

10 anos, sendo que inicialmente a dívida era de R$ 213.143,54, tendo sido 
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dado em hipoteca, voluntariamente, o bem descrito às fls. 57/59.

 Realizados alguns atos processuais, o bem foi penhorado e avaliado 

inicialmente em 11/08/11 no valor de R$ 15.801.300,00 (fls. 172/201).

 A parte executada entendeu que a avaliação estava abaixo do valor de 

mercado e a impugnou às fls. 206/318.

 A Oficiala Avaliadora ratificou a avaliação às fls. 350/355.

 Às fls. 357/377 houve nova impugnação pela parte executada.

 Este Juízo nomeou então perito avaliador às fls. 417, isso em 18/06/13.

 Mesmo tendo embargado a execução, às fls. 438/463 foi manejada 

exceção de pré-executividade pela parte executada, que foi rejeitada pela 

decisão de fls. 593/596.

 Anoto que o STJ acabou mantendo a decisão proferida por este 

magistrado após ser interposto agravo contra a decisão que inadmitiu o 

recurso especial interposto em face da decisão denegatória do agravo de 

instrumento (fls. 821/825).

 Anoto ainda que os embargos à execução que haviam sido manejados 

foram acolhidos apenas parcialmente, conforme sentença de fls. 627/646.

 Às fls. 528/573 foi apresentado o laudo de avaliação elaborado pelo Sr. 

Perito nomeado, retificado parcialmente às fls. 653/748.

 A parte executada mais uma vez impugnou a avaliação atribuída, tendo 

peticionado às fls. 756/763 requerendo nova avaliação.

 Por meio da decisão de fls. 826/827, isso em 14/06/17, indeferi o pedido 

de nova avaliação e homologuei a avaliação realizada pelo Perito Judicial.

 Contra esta decisão a parte executada manejou embargos de declaração 

(fls. 829/831), mais uma vez apontando falha na avaliação, que foram 

rejeitados pela decisão de fls. 835.

 A parte executada interpôs então recurso de agravo de instrumento para 

tentar reavaliar o imóvel (fls. 837/848), sendo que o TJMT negou 

provimento ao recurso (fls. 849/855).

 Às fls. 864/868 e fls. 869/872 houve novos pedidos de reavaliação do 

bem.

 Pois bem. Conforme se verifica, por 07 (sete) vezes distintas a parte 

executada tenta a reavaliação do bem, sendo que comportamento 

semelhante está adotando no processo código 110846.

 Registro que lá o Sr. Oficial avaliou o imóvel em valor muito próximo do 

encontrado pelo assistente da parte executada às fls. 771 deste processo 

(existe uma diferença de apenas 11,69%), o que faz presumir que a parte 

então teria concordado com a avaliação no referido processo, certo?

 Absolutamente não! No processo código 110846 os executados também 

impugnaram a avaliação, criando neste magistrado o convencimento que o 

real intento das impugnações é retardar a marcha do processo, o que, 

admito, vem dando resultado até agora. Aliás, mais a frente será 

quantificado o resultado financeiro desta procrastinação.

 Registro mais uma vez que a execução já se arrasta há quase 10 anos e 

até hoje não se conseguiu levar à praça o bem que foi dado em garantia 

de forma voluntária caso houvesse o inadimplemento da obrigação.

 Os executados contraíram uma dívida com juros subsidiados (anoto que 

foi pactuado apenas 8,75% a.a.), ofereceram por vontade própria um bem 

em garantia, não pagaram a obrigação na data certa e ainda conseguem 

arrastar por quase 10 anos uma execução que não chegou ainda a lugar 

nenhum. Só no Brasil para se ver uma coisa dessa!

 Com todo respeito, não será este magistrado o legitimador da manobra 

com vontade deliberada de procrastinar o processo.

 É óbvio que, continuando os executados procrastinando o andamento do 

processo, haverá sim mudança do preço do bem. Agora a pergunta que 

me faço é a seguinte: deve o Poder Judiciário dar guarida a este tipo de 

atitude?

 Os devedores fazem o possível e o impossível para retardar a marcha do 

processo e, como prêmio, ganham mais morosidade, pois torna-se 

necessário reavaliar o imóvel, e aí há nova impugnação seguida de todos 

os recursos possíveis e imagináveis, fazendo com que haja nova 

avaliação, de modo que este ciclo nunca termina.

 É exatamente isso que está acontecendo até hoje no processo, de modo 

que me faço a seguinte pergunta: o princípio esculpido no art. 797 do 

Código de Processo Civil está sendo observado?

 Penso que acolhendo os pedidos de fls. 864/868 e fls. 869/872, não 

estarei cumprindo a regra que diz que a execução se processa no 

interesse do credor.

 E mais! É preciso deixar claro que a demora na ultimação da execução 

trás resultado financeiro para a parte devedora.

 Vejamos que a dívida, ao ser ajuizada a execução, era de R$ 213.143,54. 

A última memória de cálculo aponta um débito de R$ 537.029,17 (fls. 897), 

de modo que houve um aumento efetivo de 151,95% nestes quase 10 

anos.

 Como a área dada em garantia possui hoje vocação para pecuária, 

considero oportuno destacar a variação do preço da arroba do boi gordo 

segundo o indicador CEPEA/ESALQ para o período de 2009 a 2016, sendo 

que obtive estes dados pela rede mundial de computadores:

ANO DE COMPETÊNCIA VALOR

2009 R$ 77,00

2010 R$ 86,50

2011 R$ 99,40

2012 R$ 94,90

2013 R$ 102,60

2014 R$ 126,40

2015 R$ 145,40

2016 R$ 152,90

 Conforme se verifica, só entre 2009 e 2016 houve uma valorização de 

98,57% no preço da @ do boi. Se considerarmos que a atividade pecuária 

tem uma rentabilidade anual de 20%, e é esse o percentual usado pela 

Receita Federal para tributar o negócio na modalidade de lucro presumido, 

forçoso concluir que, sem capitalizar nada, a atividade pecuária teve um 

resultado financeiro final no período de 2009 a 2016 de 258,57%, sendo 

98,57% com a valorização da @ e 160% com o lucro que se presume no 

período.

 Como a dívida aumentou 151,95%, se imputarmos o resultado financeiro 

final no período de 2009 a 2016, que foi de 258,57%, teremos um spread 

financeiro positivo em favor dos executados de 106,62%, o que significa 

que eles já conseguiram pagar a dívida.

 Isso mesmo, como os executados não se desfizeram de nada até hoje 

para adimplir o débito, o cálculo acima demonstra que eles já tiveram a 

oportunidade de ganhar dinheiro suficiente para pagar a dívida. Simples 

assim, por mais absurdo que possa parecer.

 Mas faço questão de deixar mais claro o convencimento que tenho 

acerca do quanto a procrastinação deste processo tem sido lucrativa para 

os devedores, sendo que irei exemplificar meu raciocínio com a seguinte 

situação hipotética:

1- Imaginemos que os executados tivessem em 2009 um rebanho de 276 

garrotes pesando cada um 10@, o que daria um total de 2.760@, 

equivalente a R$ 212.520,00 se considerarmos o preço da @ em R$ 77,00 

(cotação para 2009 segundo o CEPEA).

 2- Veja-se que esse valor é muito próximo do montante inicial devido, de 

modo que os executados poderiam fazer duas coisas: ou vendem o gado 

e pagam a dívida ou então resolvem litigar.

3- Resolvendo não pagar a dívida, os executados contratam advogados e 

conseguem procrastinar o processo até hoje sem ter que dispor de nada 

deste rebanho.

4- Considerando que o lucro anual presumido da atividade é de 20% 

(estima-se que um animal ganhe por ano 5@ a um custo de 3@), teremos 

por ano sempre 2@ de lucro líquido por cabeça.

 5- Logo, a grosso modo, todo ano o rebanho de 276 garrotes produziria 

552@. Se considerarmos o período de 08 anos (2009 a 2016), teremos um 

ganho total de 4.416@.

6- Somando a este ganho meu estoque de arrobas inicial, qual seja, 

2.760@ decorrentes dos 276 garrotes pesando cada um 10@, teremos 

um saldo final total de 7.176@. Convertendo estas 7.176@ pela cotação 

de 2016 (R$ 152,90), teremos um total de R$ 1.097.210,00.

7- Lembremos que a dívida atual é de R$ 537.029,17, isso sem as 

amortizações já realizadas (fls. 897).

8- Logo, forçoso concluir que o não pagamento tempestivo da obrigação 

trará um resultado financeiro para os executados de quase meio milhão de 

reais. Isso mesmo! Deixaram de cumprir a obrigação e quase 10 anos 

depois tinham dinheiro suficiente para pagar toda a dívida e ainda ficar 

com cerca de R$ 500.000,00 no bolso.

 Ora, o que se espera do Poder Judiciário é legitimar este tipo de atitude? 

Penso que não.

 Por mais que o exemplo dado seja fictício, devo pontuar que descendo de 

uma família tradicionalmente agropecuarista, sendo do meu convencimento 

que o raciocínio construído está muito próximo da realidade, mesmo para o 

produtor que insiste no sistema extensivo de criação de gado sem 

integração lavoura-pecuária, o que sabidamente reduz muito os custos do 

processo de recria e engorda do rebanho com o aproveitamento dos 

resíduos da lavoura.

 Assim, entendo ter ficado muito claro que este processo, da forma como 
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vem tramitando, está sendo um excelente negócio para os devedores. 

Pelo tempo que já conseguiram postergar o cumprimento da obrigação, 

tiveram condições de reunir dinheiro suficiente para pagar toda a dívida e 

ainda ficar com uma fortuna em caixa.

 Estritamente acerca do “fato novo” (sic – fls. 869/872) sustentado pela 

parte executada para tentar, pela 7ª vez repita-se, nova avaliação do bem, 

é verdade que no processo código 110846 houve avaliação pelo Sr. 

Oficial de Justiça apontando valor bem superior ao da avalição feita neste 

feito.

 Porém, também é verdade que nesta data proferi decisão no referido 

processo para que seja feita nova avaliação, isso porque a parte 

exequente também não concordou com o montante atribuído, tendo havido 

pedido expresso de nova avaliação pelo devedor também no referido 

processo.

 Como se trata da primeira avaliação, diferentemente do que ocorre com 

este processo que já teve avaliação por perito judicial, entendi por bem 

determinar a reavaliação da fazenda, sendo aqui relevante transcrever o 

seguinte trecho da decisão que proferi no processo código 110846:

 “Por fim, mesmo estando determinando nova avaliação, considerando as 

vagas afirmações lançadas pelo Sr. Oficial Wilson César Rosa no laudo de 

fls. 338/342, entendo que deve o mesmo explicitar, em 05 dias, quais 

foram os concretos parâmetros de mercado que usou para atribuir ao bem 

o valor de R$ 41.600.000,00, sendo que estou tomando esta providência 

exercendo meu poder correicional permanente como juiz presidente do 

feito. Eis o trecho que devo destacar:

 ‘VISTORIA E PESQUISA DE VALORES

 O imóvel foi objeto de vistoria em inúmeras datas no local denominado 

Fazenda 20. A vistoria resultou na conclusão de que o imóvel penhorado 

está em bom estado de conservação, e em plena atividade a que se 

destinam, sendo usada atualmente para criação de gado bovino em 

grande escala.

 A pesquisa de valores foi realizada com base em valores obtidos juntos a 

imobiliárias e corretores de imóveis rurais, aplicando a base de tempo de 

uso e da perspectiva de vida útil das benfeitorias caso continuem sendo 

bem conservados.’

 Destaco que no processo código 110843 houve avaliação por perito 

nomeado pelo colega que me antecedeu na presidência do feito (fls. 417 

dos autos código 110843), tendo o Sr. Kelvin Shin-Iti Kabeya, engenheiro 

agrônomo, avaliado o bem em R$ 18.147.754,24, ou seja, menos da 

metade do valor atribuído pelo Sr. Oficial.

 Registro que para chegar a esta conclusão, o Sr. Perito elaborou laudo 

circunstanciado, tendo consultado 20 ofertas concretas na região e feito 

tratamento matemático estatístico para chegar ao valor lançado.

 Em anexo a esta decisão seguem estes trechos da avaliação referida do 

processo código 110843 (fls. 656/676). Destaco que o Perito Avaliador, de 

forma transparente e convincente, mencionou os detalhes de cada uma 

das propostas usadas em comparação.”

 Conforme se verifica, ao confrontar a avaliação feita pelo Sr. Oficial de 

Justiça no processo código 110846 com a avaliação que consta às fls. 

655/748 deste processo, salto aos olhos o quanto mais técnica e 

convincente se apresenta esta última, sendo que o Sr. Perito Judicial 

elaborou o laudo após consultar 20 ofertas concretas na região, tendo 

feito tratamento matemático estatístico para chegar ao valor lançado.

 Aliás, exercendo meu poder correicional permanente, estou determinando 

no processo código 110846 que o Sr. Oficial Wilson César Rosa explicite 

quais foram os concretos parâmetros de mercado que usou para atribuir 

ao bem o valor de R$ 41.600.000,00.

 É verdade que há uma diferença de datas entre estas duas avaliações. 

Mas aqui me pergunto novamente: como os devedores fazem o possível e 

o impossível para retardar a marcha do processo, é justo, como prêmio, 

ganharem mais morosidade?

 Isso mesmo, pois a morosidade por eles provocada pode tornar defasada 

a avaliação, fazendo com que haja nova avaliação e aí há nova 

impugnação seguida de todos os recursos possíveis e imagináveis, 

fazendo com que haja nova avaliação, de modo que este ciclo nunca 

termina.

 Como já dito linhas atrás, é exatamente isso que está acontecendo até 

hoje no processo, sendo chegada a hora de dar um basta e, de forma 

firme, iniciar a fase que Eurico Tullio Liebman denominou de “fase final”, 

por meio da qual haverá efetiva satisfação do crédito.

 E não venha sustentar a parte executada que, assim agindo, este Juízo 

estaria desprestigiando o princípio de que a execução deve se processar 

da forma menos onerosa ao devedor. Sou sabedor desta regra e a aplico 

sempre.

 Ocorre que neste processo será a 7ª vez que a parte devedora impugna 

a avaliação, estando muito claro que seu real intento não é ter o bem 

leiloado pelo justo valor, e sim impedir de todas as formas que a execução 

atinja sua finalidade para talvez compelir a parte credora a aceitar um 

valor muito abaixo do devido após convencê-la que o processo não 

conseguirá satisfazer sua pretensão.

 Por todo o exposto, estou convicto que não devo determinar nova 

avaliação do bem, devendo a parte devedora assumir a consequência da 

procrastinação que patrocina, até porque é princípio geral do direito que 

ninguém pode se aproveitar da própria torpeza.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de nova avaliação.

 Além disso, reconheço a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, 

com fundamento no art. 774, inciso II, do Código de Processo Civil, e aplico 

aos devedores multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

dívida, que deverá ser cobrada na forma do § único do art. 774 do CPC.

 Dando prosseguimento na execução, passo a analisar o pedido de 

redução da penhora, sendo que credora indicou o valor atual da dívida às 

fls. 897/900.

 Neste ponto, como o valor do imóvel é realmente muito superior ao crédito, 

entendo ser possível reduzir a penhora.

 Antes, porém, determino que o Sr. Perito apresente proposta de 

honorários para elaborar sugestão de desmembramento para permitir a 

redução da penhora, o que deverá ser feito em 05 dias. Registro que a 

proposta deverá contemplar os custos para elaboração do memorial 

sugestivo e acompanhamento do trabalho de campo para efetiva 

demarcação da área a ser desmembrada.

 Indicado o valor dos honorários, deverá a parte devedora depositá-los no 

prazo de 72 horas, ficando entendido que houve desistência do pedido de 

redução caso não o faça no prazo assinalado.

 Neste caso, concluso o processo para nomeação de leiloeiro.

 Pagos os honorários, em 10 dias deverá o Sr. Perito elaborar a proposta 

de desmembramento, devendo observar o seguinte:

a) A área a ser desmembrada deverá ser toda aberta, formada, 

agricultável, com acesso para a estrada que hoje liga o imóvel;

b) A área deverá ter valor de mercado equivalente a pelo menos 300% do 

valor atual da dívida, já que a correção do crédito é diferente da 

valorização do bem, sendo certo que, tendo como base o tempo de 

tramitação já gasto, é possível que surja grande diferença no momento de 

satisfazer a dívida por meio de expropriação.

 Feita a proposta de desmembramento pelo Sr. Perito, diga a parte 

exequente.

 Havendo discordância, conclusos para decisão.

 Havendo concordância, sem nova conclusão, deverá a parte executada, 

caso insista no pedido de redução da penhora, afirmar expressamente se 

possui condições de providenciar todo o necessário para que haja 

abertura de nova matrícula desta fração (memorial descritivo, escritura 

pública ou requerimento de desmembramento, georreferencimento, etc), 

ficando expresso que a nova matrícula não poderá ter outros ônus que 

não o decorrente do crédito executado neste processo. Registro que o 

descumprimento posterior deste compromisso ensejará nova penalização 

por ato atentatório à dignidade da justiça.

 Feito tudo isto, novamente conclusos.

 Intimem-se para fins recursais.

 Cumpra-se prioritariamente, eis que a execução já se arrasta desde 2009.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274843 Nr: 4862-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A, ELIO ADANIR 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Certifico que, nos termos do artigo 677, § 3.º, do CPC, procedo à citação 

dos embargos para contestarem a presente ação, cujo prazo de 15 dias 

iniciar-se-á a parte da data da audiência designada para a data de 

2/8/2018, caso não haja composição ou não comparecendo qualquer das 

partes em audiência. Certifico ainda que, referida audiência será realizada 

pelo magistrado, e não no Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110846 Nr: 1084-73.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, ELAINE AYRES BARROS - OAB:2402, JOSÉ FREDERICO 

FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - 

OAB:2412, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Karlla Christine Coelho Fernandes Carvalho - 

OAB:8852/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 Autos nº: 110846.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Banco da Amazônia S/A em 

face de Geraldo Barros Carvalho Júnior, Geraldo Barros Carvalho e Maria 

Thereza Caetano Carvalho, tendo sido penhorado o bem imóvel descrito 

no auto de penhora e avaliação de fls. 338/367.

 Às fls. 368/387 a parte executada impugnou o auto de avaliação 

sustentando a falta de rigor técnico e especificação das informações 

trazidas no auto de avaliação.

 Argumentou que o valor atribuído no auto de avaliação se encontra muito 

aquém ao real valor de mercado, tendo apresentado avaliação realizada 

por Pedro Imóveis.

 Por conta disso, pugnou por nova avaliação do imóvel por perito, bem 

como a redução da penhora sobre fração ideal do bem suficiente ao 

pagamento do débito.

 Às fls. 388 a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca do 

auto de avaliação, da impugnação apresentada pela parte executada, bem 

como para efetuar o pagamento da complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça.

 Às fls. 390/391 a parte executada requereu a extinção do feito por 

abandono.

 Às fls. 392 e fls. 396 a parte exequente requereu a dilação de prazo para 

se manifestar acerca do auto de avaliação.

 Às fls. 397/409 a parte exequente impugnou o auto de avaliação 

sustentando que o valor atribuído pelo oficial de justiça avaliador está 

acima do preço de mercado.

 Às fls. 417/420 a parte executada se manifestou acerca da impugnação 

apresentada pela parte exequente.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, consigno que para que haja a extinção do processo por 

abandono, se mostra imprescindível a intimação pessoal da parte, bem 

como de seu procurador regularmente constituído e cadastrado nos autos 

através do DJe, para dar impulso ao processo, com a advertência de que 

a inércia da parte importaria a extinção do processo, o que não ocorreu no 

caso dos autos.

 Assim, indefiro o pedido de extinção do processo formulado pela parte 

executada às fls. 390/391.

 Aliás, se a parte devedora realmente pretende a extinção do processo, 

basta pagar a dívida, sendo que o feito se arrasta desde 2009 sem que 

isso tenha feito. Simples assim: quer a extinção do processo, pague a 

dívida vencida há quase 10 anos.

 Feita a consideração acima, passo a analisar a impugnação apresentada 

pela parte executada.

 Analisando os autos, concluo que devo realmente determinar a nova 

avaliação do bem, na forma do art. 873 do Código de Processo Civil, que 

assim dispõe:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro 

na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou 

diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira 

avaliação.

 Nessa esteira, considerando que há grande discrepância entre o preço 

atribuído pelo oficial de justiça (R$ 41.600.000,00 – fls. 338/367) e aqueles 

apresentados pelas partes (R$ 50.400.000,00 fls. 378-vº/382 e R$ 

28.916.400,55 – fls. 399/409), com fundamento no inciso III do art. 873 do 

Código de Processo Civil, entendo que se faz necessário designar perito 

judicial para apuração do real valor da área penhorada.

 Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela parte executada e, com 

fundamento no art. 873, inciso III, do Código de Processo Civil, determino 

que seja realizada nova avaliação no bem penhorado por perito, sendo 

que para tanto nomeio o IPC - Instituto de Pericias Cientificas, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do CPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intime-se a 

parte executada para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) 

dias, sendo que os honorários ficarão a cargo da parte executada, uma 

vez que a avaliação por perito está sendo realizada a pedido dela. Lembro 

ainda que no processo de execução incide o princípio de que a execução 

deve ocorrer a expensas do devedor, tal como leciona Humberto 

Theodoro Júnior (in: Curso de Direito Processual Civil. – 32ª edição – Rio 

de Janeiro: Forense, 2004, pág. 10).

Registro que na hipótese de não serem depositados os honorários este 

Juízo irá presumir que houve desistência do pedido de nova avaliação pela 

parte executada e também no pedido de redução da penhora.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, façam os autos conclusos para análise do pedido de redução da 

penhora, consoante dispõe o inciso I do art. 874, do Código de Processo 

Civil, in verbis:

“Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado 

e ouvida a parte contrária, mandar:

I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o 

valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do 

exequente e dos acessórios;”

 Antes, porém, determino que o Sr. Perito apresente sugestão de 

desmembramento para permitir a redução da penhora, devendo observar 

o seguinte:

a) A área a ser desmembrada deverá ser toda aberta, formada, 

agricultável, com acesso para a estrada que hoje liga o imóvel;

b) A área deverá ter valor de mercado equivalente a pelo menos 300% do 

valor atual da dívida, já que a correção do crédito é diferente da 

valorização do bem, sendo certo que, tendo como base o tempo de 

tramitação já gasto, é possível que surja grande diferença no momento de 

satisfazer a dívida por meio de expropriação.

 Feita a proposta de desmembramento pelo Sr. Perito, diga a parte 
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exequente.

 Havendo discordância, conclusos para decisão.

 Havendo concordância, sem nova conclusão, deverá a parte executada, 

caso insista no pedido de redução da penhora, afirmar expressamente se 

possui condições de providenciar todo o necessário para que haja 

abertura de nova matrícula desta fração (memorial descritivo, escritura 

pública ou requerimento de desmembramento, georreferencimento, etc), 

ficando expresso que a nova matrícula não poderá ter outros ônus que 

não o decorrente do crédito executado neste processo. Registro que o 

descumprimento posterior deste compromisso ensejará penalização por 

ato atentatório à dignidade da justiça.

 Feito tudo isto, novamente conclusos.

 Por fim, mesmo estando determinando nova avaliação, considerando as 

vagas afirmações lançadas pelo Sr. Oficial Wilson César Rosa no laudo de 

fls. 338/342, entendo que deve o mesmo explicitar, em 05 dias, quais 

foram os concretos parâmetros de mercado que usou para atribuir ao bem 

o valor de R$ 41.600.000,00, sendo que estou tomando esta providência 

exercendo meu poder correicional permanente como juiz presidente do 

feito. Eis o trecho que devo destacar:

 “VISTORIA E PESQUISA DE VALORES

 O imóvel foi objeto de vistoria em inúmeras datas no local denominado 

Fazenda 20. A vistoria resultou na conclusão de que o imóvel penhorado 

está em bom estado de conservação, e em plena atividade a que se 

destinam, sendo usada atualmente para criação de gado bovino em 

grande escala.

 A pesquisa de valores foi realizada com base em valores obtidos juntos a 

imobiliárias e corretores de imóveis rurais, aplicando a base de tempo de 

uso e da perspectiva de vida útil das benfeitorias caso continuem sendo 

bem conservados.”

 Destaco que no processo código 110843 houve avaliação por perito 

nomeado pelo colega que me antecedeu na presidência do feito (fls. 417 

dos autos código 110843), tendo o Sr. Kelvin Shin-Iti Kabeya, engenheiro 

agrônomo, avaliado o bem em R$ 18.147.754,24, ou seja, menos da 

metade do valor atribuído pelo Sr. Oficial.

 Registro que para chegar a esta conclusão, o Sr. Perito elaborou laudo 

circunstanciado, tendo consultado 20 ofertas concretas na região e feito 

tratamento matemático estatístico para chegar ao valor lançado.

 Em anexo a esta decisão seguem estes trechos da avaliação referida do 

processo código 110843 (fls. 656/676). Destaco que o Perito Avaliador, de 

forma transparente e convincente, mencionou os detalhes de cada uma 

das propostas usadas em comparação.

 Intimem-se para fins recursais.

 Cumpra-se prioritariamente, eis que a execução já se arrasta desde 2009.

 Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274843 Nr: 4862-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO, FLAVIO CARLOS 

GIONGO, VALDIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA HELENA SEMENTES S/A, ELIO ADANIR 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, LUIZ 

ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Certifico que, retificando a certidão anterior datada de 25/6/2018, intimo a 

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

preparosomente da carta precatória expedida para a Comarca de 

Sapezal-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229072 Nr: 17738-91.2016.811.0055

 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: ESPOLIO DE JOAO UMBRELINO DOS ANJOS, CASSIA 

REGINA SOARES AMORIM, DELMI GOMES FERREIRA, ROBERTO CAMPOS, 

MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, GENESIO DA SILVA, RONALDO 

MARCHIORI, EUZÉBIO JOSÉ DA SILVA, NEDIO PEDRO GIARETTA, ALEX 

DE OLIVEIRA CHALEGRA, FRANCISCO IRISNALDO DE SOUZA OLIVEIRA, 

ANGELO MARCOS DE APARECIDO, LUIZ ALBERTO GONÇALVES 

GRANCE, APARECIDO CARLOS DA SILVA, DIOGO MENDONÇA BARROS, 

EZEQUIEL DOS SANTOS CORREA, ELIAS SANTANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP, 

ROBERTO CAMPOS, DELMI GOMES FERREIRA, EUZÉBIO JOSÉ DA SILVA, 

Mairdes de Amorim Salgado Campos, GENESIO DA SILVA, RONALDO 

MARCHIORI, NEDIO PEDRO GIARETTA, ALEX DE OLIVEIRA CHALEGRA, 

FRANCISCO IRISNALDO DE SOUZA OLIVEIRA, ANGELO MARCOS DE 

APARECIDO, LUIZ ALBERTO GONÇALVES GRANCE, DIOGO MENDONÇA 

BARROS, EZEQUIEL DOS SANTOS CORREA, ESPOLIO DE JOAO 

UMBRELINO DOS ANJOS, CASSIA REGINA SOARES AMORIM, ELIAS 

SANTANA DE MORAES, APARECIDO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, PIETRA PY ALBERS - OAB:14.294/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Autos nº: 229072.

Natureza: Ação de Dissolução e Reconvenção.

Requerente: Espólio de João Umbrelino dos Anjos.

Requerido: Mst Serviços Elétricos Ltda – Epp e outros.

Reconvinte: Mst Serviços Elétricos Ltda – Epp e outros.

Reconvindo: Espólio de João Umbrelino dos Anjos.

Vistos,

Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade c/c prestação de 

contas e apuração de haveres e danos materiais ajuizada em 28 de 

outubro de 2016 por Espólio de João Umbelino dos Anjos representado 

pela inventariante Cassia Regina Soares Amorim em face de MST – 

Serviços Elétricos Ltda. e seus sócios: Roberto Campos representado por 

sua curadora Mairdes de Amorim Salgado Campos, Genésio da Silva, 

Delmi Gomes Ferreira, Euzébio José da Silva, Ronaldo Marchiori, Nédio 

Pedro Giaretta, Alex de Oliveira Chalegra, Francisco Irisnaldo de Souza 

Oliveira, Angelo Marcos de Aparecido, Luiz Alberto Gonçalves, Grance, 

Aparecido Carlos da Silva, Diogo Mendonça Barros, Ezequiel dos Santos 

Correa e Elias Santana de Morais, todos qualificados.

Alegou a parte autora, em resumo, que o sócio majoritário da empresa 

requerida, Sr. João Umbrelino dos Anjos, faleceu em 11 de setembro de 

2015, de modo que sua filha Micaela dos Anjos foi nomeada para 

representar o espólio nas atividades da empresa, tendo trabalhado por 

alguns dias na filial de Rondonópolis – MT. No entanto, foi convidada a se 

retirar da empresa, sendo negado o acesso ao prédio, aos arquivos e às 

atividades da empresa requerida.

 Seguiu narrando que em assembleia extraordinária para deliberar sobre a 

entrada dos herdeiros do sócio falecido João Umbrelino dos Anjos no 

quadro social, houve discussão entre estes e os demais sócios, sendo 

expulsos da reunião.

 Informou que a principal fonte de renda da família era o salário do de 

cujus, de modo que é necessária a realização do balanço para apuração 

dos haveres, conforme dispõe a cláusula décima sexta do contrato social.

 Por conta disso, pugnou, em tutela de urgência, o pagamento mensal de 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), valor do último pró-labore do de cujus, até 

a dissolução da sociedade.

Ao final, requereu a dissolução da sociedade e a apuração dos haveres, 

bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos materiais, além das custas processuais e honorários 

advocatícios.

 Pugnou, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 19/285.

A inicial foi recebida às fls. 286/288, oportunidade em que foi indeferida a 

tutela de urgência, designada audiência de conciliação e concedida a 

gratuidade da justiça.

Realizadas algumas tentativas de citação da parte requerida, às fls. 

349/373 houve o seu comparecimento espontâneo informando o 

desinteresse na composição consensual, requerendo o cancelamento da 

audiência de conciliação.

 Às fls. 377 foi cancelada a audiência de conciliação.

Às fls. 386/534 a parte requerida apresentou contestação sustentando 
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que, ao contrário do que alegou a parte autora, estas optaram em deixar o 

recinto sem assinar a ata, haja vista que dentre as matérias decididas na 

assembleia extraordinária, não foi aceita a entrada das herdeiras do sócio 

João Umbrelino dos Anjos no quadro societário.

 Sustentou, ainda, que o balanço especial foi realizado, utilizando como 

marco a data do falecimento do sócio, havendo valores a serem pagos 

pelo de cujus para a sociedade empresária.

Informou sua concordância quanto à dissolução parcial da sociedade em 

relação ao sócio falecido.

Ao final pugnou pela improcedência da ação, bem como, em sede de 

reconvenção, a condenação do espólio de João Umbrelino dos Anjos ao 

pagamento da diferença a ser apurada entre os haveres e o saldo 

devedor do sócio, bem como a restituição do veículo Celta.

 Às fls. 537/541 a parte reconvinte requereu o aditamento da reconvenção 

requerendo o deferimento da tutela de urgência para determinar a 

suspensão da necessidade de outorga dos herdeiros do sócio falecido 

nos atos de administração da sociedade.

 Às fls. 542/547 foi apresentada impugnação à contestação e contestação 

à reconvenção.

 Às fls. 550/552 foi apresentada contestação à emenda da reconvenção.

 Às fls. 554 foi determinado recolhimento das custas em relação à 

reconvenção e a especificação das provas.

 Às fls. 556 a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, 

enquanto que a parte requerida requereu que o feito fosse chamado à 

ordem para oportunizar a apresentação de impugnação à contestação da 

reconvenção, bem como requereu a produção de prova pericial e oral.

 Às fls. 559/562 a parte reconvinte reiterou o pedido de tutela de urgência.

 Às fls. 582 foi facultada à parte reconvinte apresentação de impugnação 

à contestação, bem como foi determinada a intimação da parte reconvinda 

para se manifestar acerca do petitório de fls. 559/562 e documentos de 

fls. 563/581, sendo que esta se manifestou às fls. 584/585.

Às fls. 586/709 foi apresentada impugnação à contestação da 

reconvenção.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

 Pois bem. Considerando que os elementos necessários à formação de 

minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a 

causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 Não havendo preliminares e questões prejudiciais a ser decididas, passo 

a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988.

Inicialmente, cumpre-me registrar que o Novo Código de Processo Civil (Lei 

nº 13.105, de 16 de março de 2015) trouxe ao ordenamento jurídico um 

regramento próprio à ação de dissolução, consoante dispõe o art. 603, in 

verbis:

“Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância 

da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de 

liquidação.”

No caso dos autos, embora a parte requerida tenha apresentado 

contestação, verifico que esta concordou com a dissolução parcial da 

sociedade às fls. 388, ao manifestar expressamente na contestação que:

 “Os Requeridos concordam com a dissolução parcial da sociedade em 

relação ao sócio falecido, conforme previsão legal inserta no artigo 1.028 

do CC.”

Diante disso, entendo que estão presentes os pressupostos exigidos pelo 

artigo supra, uma vez que houve manifestação expressa e unânime de 

todos os sócios pela dissolução parcial da sociedade, sendo certo que a 

questão controvertida relativa à apuração dos haveres e o saldo devedor 

do de cujus junto a sociedade deverão ser apuradas em fase de 

liquidação.

 Portanto, como corolário lógico da dissolução parcial da sociedade, 

entendo que, por se tratar de questão incontroversa, deverá ser realizada 

a imediata retificação dos assentos societários da sociedade perante a 

JUCEMAT, com a exclusão do sócio João Umbrelino dos Anjos do contrato 

social desde a data do óbito, ficando superado o pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte requerida/reconvinte.

 No que tange à apuração dos haveres em fase de liquidação, o que 

realmente é o ponto controvertido entre partes, o art. 604 do Código de 

Processo Civil dispõe que:

“Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:

I - fixará a data da resolução da sociedade;

II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no 

contrato social; e

III - nomeará o perito.”

Diante disso, no caso dos autos, a data da resolução da sociedade é a 

data do óbito do sócio João Umbrelino dos Anjos (11/09/2015), consoante 

dispõe o inciso I do art. 605 do Código de Processo Civil:

“Art. 605. A data da resolução da sociedade será:

I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito;”

O critério para apuração dos haveres deve seguir o disposto no contrato 

social da empresa objeto de dissolução, o qual assim dispõe em sua 

cláusula décima sexta (fls. 117):

 “DÉCIMA SEXTA – Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a 

sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros ou sucessores, e 

se incapaz não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do 

sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e 

liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, na data da 

resolução verificada em balanço especialmente levantado.”

 Por outro lado, quanto pedido de indenização a título de dano material, 

como se sabe, este decorre em duas modalidades: dano emergente, 

definido pela subtração patrimonial suportada pela vítima, e lucro 

cessante, delineado pela quantia que a vítima deixou de amealhar em 

decorrência do fato lesivo.

 In casu, a parte autora requer a condenação da parte requerida ao 

pagamento da importância de R$ 18.000,00 mensais, desde a data do 

falecimento do sócio João Umbrelino dos Anjos, em razão da negativa da 

herdeira atuar na empresa e receber valores a título de pro-labore, bem 

como o descumprimento do contrato social quanto à apuração dos 

haveres.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifico que não merece ser 

acolhido o pedido formulado pela parte autora, tendo em vista que, além da 

cláusula décima sexta do contrato social prever a faculdade dos sócios 

remanescentes em admitir a inclusão dos herdeiros na sociedade com as 

quotas que lhes cabiam, restou demonstrado o desinteresse dos 

herdeiros em serem admitidos como sócios com o ajuizamento da presente 

ação de dissolução parcial, de modo que só lhes resta o direito dos 

haveres que serão apurados em liquidação, não fazendo jus a retiradas 

posteriores à data da resolução, até porque, não exercem atividades na 

sociedade para receber pro-labore.

 Além disso, cumpre-me consignar que a parte requerida apresentou 

balanço especial, o qual apurou saldo deficitário em prol do espólio, de 

modo que, por ora, não há haveres a serem recebidos pela parte autora e, 

consequentemente, lucros cessantes.

 Quanto à reconvenção, verifico que a parte reconvinte pleiteia a 

condenação da parte reconvinda ao pagamento da importância apurada 

em balanço especial, a restituição do veículo Celta de propriedade da parte 

reconvinte, bem como a importância referente ao jazigo adquirido para o 

enterro do de cujus.

 Nessa esteira, no que tange ao pagamento da importância apurada em 

balanço especial, verifico que a matéria versada guarda direta relação 

com o pedido formulado na petição inicial, uma vez que a apuração dos 

haveres ou saldo deficitário ocorrerá em fase de liquidação, restando 

prejudicado o pedido.

 Em relação ao pedido de restituição do veículo Celta, verifico que não 

houve comprovação pela parte reconvinte que esta efetuou o pagamento 

para aquisição do veículo Celta, de modo que não merece ser acolhida a 

sua alegação, devendo ser destacado que o veículo se encontra em nome 

do de cujus, conforme documento de fls. 540-vº.

 Portanto, a parte reconvinte não desincumbiu do ônus de comprovar a 

propriedade do veículo, ônus que lhe competia por tratar-se de fato 

constitutivo de seu direito.

 Por outro lado, considerando que a parte reconvinte efetuou o pagamento 

do IPVA do referido veículo, entendo que a parte reconvinda deve restituir 

a importância comprovadamente desembolsada pela parte reconvinte às 

fls. 541/541-vº.

 Quanto ao pedido de restituição do valor pago referente ao jazigo 

adquirido para o enterro do sócio falecido, verifico que ao contrário do 

sustentado pela parte reconvinda, a nota fiscal de fls. 524-vº comprova 

que a empresa MST Serviços Elétricos Ltda -Me efetuou o pagamento do 

referido valor, devendo a parte reconvinda ressarcir a quantia 

desembolsada, qual seja, R$ 9.715,00.
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 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para declarar parcialmente dissolvida a sociedade empresária e por 

se tratar de questão incontroversa, a imediata retificação dos assentos 

societários da sociedade perante a JUCEMAT, com a exclusão do sócio 

João Umbrelino dos Anjos do contrato social desde a data do óbito.

 Custas rateadas segundo a participação das partes no capital social da 

empresa ora parcialmente dissolvida, não havendo condenação em verba 

honorária consoante dispõe o §1º, do art. 603, do Código de Processo 

Civil.

 Em atenção às regras contidas no novo Código de Processo Civil, 

instauro, desde já, a fase de liquidação e, nos termos do artigo 604 do 

referido diploma legal:

 a) fixo a data do óbito, 11 de setembro de 2015, como a data da 

resolução da sociedade;

 b) a apuração dos haveres deverá ser realizada através de balanço 

patrimonial especialmente levantado para esse fim, conforme estipulada na 

cláusula décima sexta do contrato social (fls. 117);

c) consoante o inciso III, art. 604, do Código de Processo Civil, nomeio o 

IPC - Instituto de Pericias Cientificas, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 60 (sessenta) dias para a entrega do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do CPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, sendo que os honorários deverão ser pagos pela empresa MST 

Serviços Elétricos Ltda – Me.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, façam os autos conclusos.

 Proferindo julgamento conjunto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

formulados em sede reconvencional, para condenar a parte reconvinda a 

restituir o valor comprovadamente desembolsado referente às despesas 

da compra do jazigo do sócio falecido e o pagamento do IPVA do veículo 

em seu nome, permitindo-se a compensação com os haveres 

eventualmente existentes em favor da parte reconvinda/autora.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 86 do 

Código de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% 

para cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do 

Código de Processo Civil). Esta condenação, porém, fica com a 

exigibilidade suspensa em relação à parte reconvinda/autora por ser 

beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 287).

Intimem-se para fins recursais.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137637 Nr: 8004-92.2011.811.0055

 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: CK TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCA NTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 Autos nº: 137637.

 Vistos,

 Com o trânsito em julgado da ação, as partes foram intimadas para 

requererem o que de direito, tendo a parte autora postulado, às fls. 219, 

pelo envio dos autos ao arquivo. Já a parte requerida pugnou às fls. 222 

pelo levantamento dos valores depositados judicialmente.

 Instada a se manifestar acerca desse pedido, a parte autora quedou-se 

inerte, conforme certificado às fls. 228.

 Desse modo, considerando que os valores depositados judicialmente são 

incontroversos e diante da inexistência de oposição da parte autora, tenho 

que o pedido de fls. 222 merece ser deferido.

 Defiro o pedido de fls. 222, devendo ser expedido o competente alvará 

para levantamento dos valores depositados judicialmente para a conta 

indicada no petitório.

 Para tanto, deverá ser observado o disposto no Provimento nº 

68/2018-CNJ, devendo esta decisão ser publicada, sendo certo que o(s) 

alvará(s) poderá(ão) ser expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 193227 Nr: 9511-49.2015.811.0055

 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: IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOLAVEL TANGARÁ S/C LTDA, ACE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:10.105/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 Autos nº: 193227.

 Vistos,

 Ace Seguradora S.A., às fls. 319/320, opôs embargos de declaração com 

efeitos infringentes em face da decisão de fls. 314/317, alegando a 

existência de omissão no que tange ao valor da franquia.

 Alegou que o valor correto da franquia é de 10% dos prejuízos 

indenizáveis, com valor mínimo de R$ 5.000,00, o que não foi observado 

por este juízo.

 As partes embargadas se manifestaram às fls. 345/346 e fls. 347, 

pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, em razão de não 

existir o vício apontado.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 344).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 
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a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

 A decisão proferida às fls. 314/317 não é omissa, sendo que o valor da 

franquia de R$ 5.000,00 fixado está de acordo com o item 5 da apólice 

(fls. 201).

 Assim, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto 

de embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer do 

meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 

causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 319/320, por 

inexistir o vício apontado.

 Intimem-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129138 Nr: 7986-08.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR GALDINO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 Autos nº: 129138.

 Natureza: Cumprimento de sentença.

 Exequente: Aldemir Galdino Lima.

 Executado: Banco Finasa S.A.

Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Aldemir Galdino Lima 

em desfavor de Banco Finasa S.A., objetivando o recebimento do valor 

dos honorários de sucumbência, nos termos da petição de fls. 273/275.

O cumprimento de sentença foi recebido às fls. 277, sendo determinada a 

intimação da parte executada para pagar o débito.

 Devidamente intimada (fls. 278), a parte executada apresentou exceção 

de pré-executividade às fls. 279/281, alegando a inexistência de valores a 

serem pagos, uma vez que a sucumbência foi recíproca e foi autorizada a 

compensação.

Instada a se manifestar, a parte exequente alegou às fls. 284/285 que é 

beneficiária da justiça gratuita, não havendo que se falar em 

compensação. Sustentou ainda que precluiu o prazo para a parte 

executada se manifestar acerca do cálculo de liquidação. Requereu a 

rejeição da exceção de pré-executividade.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o necessário à análise e decisão.

Embora incontroverso o cabimento da exceção de pré-executividade, 

cumpre-me consignar que seu conteúdo deve cingir-se às questões de 

ordem pública, como aquelas apontadas no art. 803 do Código de 

Processo Civil. Nesse mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de 

Justiça:

“Doutrinariamente, entende-se que só por embargos é possível 

defender-se o executado, admitindo-se, entretanto, a exceção de 

pré-executividade. Consiste a pré-executividade na possibilidade de, sem 

embargos ou penhora, argüir-se na execução, por mera petição, as 

matérias de ordem pública ou as nulidades absolutas.” (STJ – RESP 

610660 – RS – 2ª T. – Relª Min. Eliana Calmon – DJU 11.10.2004 – p. 

00294).

Além disso, também está assente na jurisprudência pátria que a exceção 

de pré-executividade, mesmo envolvendo tais matérias, não se presta 

como meio de defesa quando necessária a produção de provas. Neste 

sentido o seguinte julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - TÍTULO EXECUTIVO - LIQUIDEZ - CERTEZA - 

EXIGIBILIDADE - CARÊNCIA - MATÉRIA DEPENDENTE DE PROVA - 

RECURSO IMPROVIDO. A ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do 

título só pode ser conhecida via exceção de pré-executividade, quando 

aferíveis de plano; a hipótese suscitada pelo agravante requer dilação 

probatória, o que não se coaduna com o instituto em questão.” (Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

6420/2003 CLASSE II - 15 - COMARCA CAPITAL, Relator Dr. Sebastião 

Barbosa Farias).

In casu, considerando que a matéria deduzida pelo excipiente pode ser 

objeto de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, passo a 

analisá-la.

Conforme consta dos autos, a ação foi julgada procedente, sendo a parte 

requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados 

em R$ 2.000,00 (fls. 142/147).

Ocorre que, em razão do recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, a sentença foi parcialmente reformada e a sucumbência foi 

distribuída proporcionalmente entre as partes e autorizada a 

compensação.

 Como sabido, o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, 

autorizava em seu art. 21 a compensação dos honorários advocatícios na 

hipótese de sucumbência recíproca. No mesmo sentido era a Súmula 306 

do STJ.

O cerne da questão repousa na possibilidade ou não de compensação 

dos honorários sucumbenciais na hipótese de uma das partes ser 

beneficiária da justiça gratuita.

Essa questão já foi enfrentada pelo STJ, sendo perfeitamente admitida a 

compensação, conforme se infere dos julgados abaixo colecionados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. 

POSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO 

DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA 

SUCUMBÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPENSAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto 

com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 

Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior (arts. 557 do CPC e 34, 

VII, do RISTJ). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica 

superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de 

agravo interno.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem 

incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a 

Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente 

quanto à existência de ato ilícito, dano material e moral e litigância de má-fé 

demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso 

especial.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mesmo na hipótese em que 

uma das partes seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, é 

cabível a compensação dos honorários advocatícios quando houver 

sucumbência recíproca.

5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

404.467/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 

em 22/04/2014, DJe 05/05/2014).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AUXÍLIO 

CESTA-ALIMENTAÇÃO E DÉCIMA TERCEIRA CESTA-ALIMENTAÇÃO. 

NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. 

POSSIBILIDADE.

- A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo 

recorrente em suas razões recursais, apesar da interposição de 
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embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

- Em razão da natureza eminentemente indenizatória (e não remuneratória) 

dos auxílios cesta-alimentação e décima terceira cesta-alimentação, os 

benefícios não são extensíveis aos servidores/empregados inativos.

- Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver 

sucumbência recíproca, ainda que a uma das partes seja concedido o 

benefício da justiça gratuita.

- Agravo não provido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1313247/RS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013).

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO 

FIRMADO NO ÂMBITO DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL PELOS MOLDES DO DECRETO-LEI Nº 70/66 - 

DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Incidência da súmula 7/STJ. Impossibilidade de reenfrentamento do 

acervo fático e probatório dos autos para verificar eventual nulidade do 

procedimento de execução extrajudicial.

2. "Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver 

sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à 

execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte", nos termos 

do enunciado da súmula 306/STJ, sendo admitida ainda que uma das 

partes seja beneficiária da assistência judiciária.

3. Inviável verificação da sucumbência mínima nesta Corte, visto que 

implicaria revolvimento de prova.

4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (AgRg no 

REsp 1110826/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

22/05/2012, DJe 30/05/2012).

Por fim, no que tange a alegada preclusão da parte executada se 

manifestar, registro que o fato dela não ter se manifestado acerca da 

liquidação da sentença não lhe afasta a possibilidade de alegar a nulidade 

da execução, uma vez que se trata de matéria de ordem pública.

 Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade para reconhecer 

a nulidade do cumprimento de sentença por ausência de título executivo 

exigível e julgo o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, condeno a 

parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando 

a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade anteriormente concedida.

 Intime-se novamente a parte requerida para, no prazo de 15 dias, indicar 

conta bancária para a transferência dos valores depositados 

judicialmente, bem como requerer o que de direito em relação ao crédito 

apurado em desfavor da parte autora, sob pena de arquivamento dos 

autos.

 Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se.

 P. R. I.C

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276700 Nr: 6323-43.2018.811.0055

 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: LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES

 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:

 Autos nº: 276700.

Vistos,

Trata-se de ação de cobrança securitária c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Lucas Pasolini 

Magalhães Soares em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil e Banco do Brasil S/A, todos qualificados.

 Alega a parte Requerente que é agricultora e emitiu, em julho de 2016, 

Cédula Rural Pignoratícia em favor do segundo Requerido, com vencimento 

em setembro de 2017.

Aduz que o crédito concedido destina-se ao custeio da lavoura de soja 

nos imóveis Fazenda Esmeralda IV, matrícula 5.343, área 247,95 e 

Fazenda Esmeralda V, matrícula 5.344, área 248,70, ambas localizadas na 

zona rural no município de Brasnorte/MT.

Segue narrando que na Cédula Rural consta autorização para o banco 

Requerido contratar seguro de bens vinculados, dentro da apólice de 

seguro automático de penhor rural que tem com a primeira Requerida.

Afirma o Requerente que após superadas todas as etapas de plantio, 

crescimento, desenvolvimento e maturação das plantas de soja, estando o 

produto terminado, houve excesso de chuva, vindo os grãos a apodrecer 

nas áreas alagadas.

Sustenta que realizados todos os procedimentos para análise da lavoura, 

a seguradora Requerida informou a negativa em indenizar os sinistros.

Isto posto, pugna o Requerente pela condenação dos Requeridos ao 

pagamento do prêmio devido, bem como indenização por danos morais.

Em sede de tutela antecipa, requer o Requerente que o banco Requerido 

exclua o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ou se abstenha de 

incluir.

Requer a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 29/63.

Às fls. 64 foi determina a emenda da inicial para que o Requerente 

adequasse o valor da causa, informando o valor pretendido a título de 

danos morais, bem como comprovasse o estado de hipossuficiência.

Às fls. 66/73 o Requerente adequou o valor da causa, atribuindo a mesma 

o valor de R$ 769.847,69, bem como juntou declaração de imposto de 

renda, reiterando o pedido de assistência judiciária gratuita.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, tendo em vista o elevado valor da causa, bem como a 

modesta condição financeira do Requerente apresentada na declaração 

de imposto de renda juntado aos autos, concedo à parte Requerente os 

benefícios da justiça gratuita, nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e 

art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta decisão ser revista a qualquer 

tempo em caso de alteração da sua situação.

Quanto à antecipação de tutela, consigno que as tutelas em si, sofreram 

diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte Requerente requereu a concessão da tutela de urgência 

de forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para 

determinar que o banco Requerido exclua o seu nome dos cadastros de 

proteção ao crédito ou se abstenha de incluir.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

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

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) .

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, são: probabilidade 

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

In casu, em que pese seja plausível a narrativa inicial, não restou 

conferida a probabilidade do direito, tendo em vista que, a priori, não é 

possível verificar a indevida inscrição do nome do Requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito.

Assim, valendo-me de cognição sumária, entendo que não estão 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela 

postulada, razão pela qual, não estando demonstrada a ilegalidade da 

inscrição do nome do Requerente nos cadastros de proteção ao crédito, 

não há motivos para se determinar a sua exclusão.

Dessa forma, como a parte Requerente, salvo melhor juízo, não preencheu 

os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo 

Civil, notadamente a probabilidade do direito, entendo que deve ser 
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indeferida a tutela satisfativa requerida.

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada, ante a ausência 

dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 17 de julho de 2018, às 14:00 horas, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo s 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte Requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte Requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que não 

houve a demonstração da hipossuficiência técnica da parte Requerente 

em relação à parte Requerida, ou seja, qual seria sua dificuldade em 

produzir provas.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281918 Nr: 10562-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, 

MARCIA CRISTINA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827, PATRICIA TIEPPO ROSSI - OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ 346.829

 Autos nº. 281918.

Vistos,

 Trata-se de embargos de terceiro opostos por JNR Agropecuária Ltda, 

Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin em desfavor do Banco Sistema 

S.A., distribuído por dependência ao processo de execução código nº 778 

promovida pelo Banco Sistema S/A em desfavor de Antonio Brunetta e 

Aparecida Perri Brunetta.

 Em apertada síntese, os embargantes alegam, preliminarmente, a nulidade 

da decisão que declarou a fraude à execução, por não terem sido 

intimados para se manifestar antes da declaração da fraude.

No mérito, sustam a ausência de comprovação de sua má-fé, afirmando 

que não tinham conhecimento da existência da ação de execução e que 

não existia qualquer averbação de penhora ou premonitória nas matrículas 

dos imóveis rurais integralizados pela sociedade.

 Afirmam ainda que não restou caracterizada a insolvência dos 

devedores, pois foram localizados vários imóveis em Mato Grosso do Sul 

registrados em nome deles.

Assim, sustentam inexistir a fraude à execução reconhecida no processo 

apenso cód. nº 778.

Em razão desses fatos, requerem seja deferida, liminarmente, a 

suspensão das medidas constritivas em face da primeira embargante, 

para levantar a penhora sobre os recebíveis do contrato de parceria 

agrícola, oferecendo o imóvel de matrícula nº 709 do CRI de Nova 

Mutum-MT como caução.

 Requerem ainda o reconhecimento da nulidade da decisão que declarou a 

fraude à execução, a suspensão imediata do processo de execução e a 

procedência da ação.

Atribuiu à causa o valor de R$ 355.951,96. Instruíram a inicial com os 

documentos de fls. 42/1069.

Às fls. 1074/1076 a parte embargante requereu a juntada do instrumento 

de procuração original e da certidão atualizada do imóvel de matrícula nº 

709 do CRI de Nova Mutum-MT dado em caução.

 É o necessário à análise e decisão.

 Os embargos de terceiro, por possuir natureza de ação, deve preencher 

os requisitos da petição inicial, além de outros requisitos específicos, 

estampados no art. 674 do Código de Processo Civil, o qual transcrevo in 

litteris:

 “Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua 

posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo 

documentos e rol de testemunha.”

In casu, nesta fase de cognição sumária, tenho que os embargantes 

demonstraram sua condição de terceiro, pois não figuram como parte no 

processo de execução, bem como demonstraram que a JNR Agropecuária 

Ltda figura como parceira outorgante no contrato de parceria agrícola em 

que foi deferida a penhora dos recebíveis. Assim, a petição inicial 

preenche os requisitos do art. 677 do Código de Processo Civil.

Por outro lado, verifico que o valor da causa está incorreto, pois não 

corresponde ao valor total dos recebíveis do contrato de parceria agrícola 

que se pretende desconstituir, sendo certo que a jurisprudência é unânime 

no sentido de que na ação de embargos de terceiro, o valor da causa 

dever ser o do bem levado à constrição, desde que não exceda o valor da 

dívida, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – 

EMBARGOS DE TERCEIRO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE 

CORRESPONDER AO VALOR DO BEM QUE SE PRETENDE LIVRAR DA 

CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – 

DIVERGÊNCIA QUANTO AO REAL VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que é cabível a modificação ex officio do 

valor atribuído à causa na hipótese em que o magistrado visualiza 

manifesta discrepância em comparação com o real valor econômico da 

demanda. Precedentes” (STJ – 1ª Turma - AgRg no AREsp 236.076/SP, 

Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012). 2. “É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor da causa nos 

embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não 

podendo exceder o valor do débito. (...)” (STJ – 4ª Turma - AgRg no 

AREsp 166.547/ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 04/11/2014)”. (TJMT. 

Relator: João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

08/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PAGAMENTO DE CUSTAS. VALOR DA CAUSA. O VALOR DA CAUSA 

DEVE CORRESPONDER AO DO BEM, TENDO COMO LIMITE O DÉBITO EM 

EXECUÇÃO. QUESTÃO APRECIADA QUANDO DO JULGAMENTO DO 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N° 70062978341. COISA JULGADA. 

DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”. (TJRS. Agravo 

de Instrumento Nº 70074726340, Décima Quinta Câmara Cível, Relator: 

Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 07/03/2018).

 In casu, a parte embargante atribuiu a causa o valor de R$ 355.951,96, no 

entanto, no processo de execução apenso (cód. nº 778), às fls. 705/722, 

juntou cópias de notas fiscais no valor de R$ 596.970,00 que, segundo 

informou, se referem ao bem constrito, devendo ser destacado que não 

se tem notícia se esse corresponde ao valor total da penhora.

 Assim, demonstrado está que o valor da causa indicado pela parte 

embargante está incorreto, razão pela qual, com fundamento no art. 292, § 

3º, do Código de Processo Civil, determino, de ofício, que a parte 

embargada corrija, no prazo de 15 dias, o valor da causa, bem como no 

mesmo prazo, providencie a complementação das custas, sob pena de 

extinção da ação sem resolução de mérito.

Independente da determinação acima, passo a analisar os efeitos que 
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deverão ser atribuídos aos embargos de terceiro, bem como o pedido 

liminar formulado pela parte embargante de levantamento da penhora.

De acordo com o art. 678 do Código de Processo Civil, para que o juiz 

conceda a liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o bem 

objeto dos embargos, basta que, em cognição sumária, fique demonstrada 

a posse ou propriedade da parte embargante e a sua qualidade de 

terceiro, vejamos:

“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio 

ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os 

bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a 

reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

 No entanto, no caso apreço, foi reconhecida a fraude à execução nos 

autos de ação à execução apensa, devendo ser destacado que nessa 

hipótese a jurisprudência tem reconhecido que o preceito cogente contido 

no art. 678 do Código de Processo Civil (antigo art. 1.052 do CPC/73) pode 

ter sua aplicação excepcionada, para que os embargos de terceiro sejam 

recebidos sem a suspensão da execução.

 Nessa esteira, coleciono os seguintes julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. 

EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. 

RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO 

DISPOSTO NO ART. 1.052 DO CPC/1973. ALÍNEA "C". NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Não se 

conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do 

CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria 

incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 

284/STF.

2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da 

oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de 

origem. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. Hipótese em que a Corte local concluiu: "Cumpre, ademais, afastar-se a 

aplicação do art. 1.052 do Código de Processo Civil, por força do qual a 

arrematação não poderia ter lugar por decorrência da suspensão da 

execução. Conquanto se cuide, em principio, de preceito cogente, a 

exceção fica justamente por conta dos casos em que há fraude à 

execução, como já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, quando do 

julgamento do Resp n° 623.407 (3ª Turma, Relator Ministro Menezes 

Direito, v.u., DJU de 24.10.05)" (fl. 778, e-STJ).

4. A suspensão do processo principal em virtude do ajuizamento de 

Embargos de Terceiro não se opera quando reconhecida a fraude à 

execução. Precedentes do STJ.

5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem 

recorre apontar o dispositivo objeto do dissenso e demonstrar as 

circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, 

com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a 

transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e 

paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de 

bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses 

requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 

255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na 

alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

6. Ademais, a propositura do recurso pela via da divergência 

jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo 

legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A 

deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso 

fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. 

Precedentes do STJ.

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. 

(STJ. REsp 1670498/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017). g.n.

“Embargos de terceiro. Art. 1.052 do Código de Processo Civil. Fraude de 

execução. Precedente da Corte.

1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o 

disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente 

desta Terceira Turma.

2. Recurso especial não conhecido”. (STJ. REsp 623.407/SP, Rel. Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 04/08/2005, DJ 

24/10/2005, p. 312). g.n.

 Os Tribunais Pátrios também já decidiram nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. Pretensão à suspensão "initio litis" do curso 

do processo da ação de execução de título extrajudicial no qual houve a 

penhora de imóvel cuja liberação é buscada. Anterior decisão de 

ineficácia da alienação, por fraude à execução. Ausência de 

verossimilhança do alegado. Denegação em primeiro grau. AGRAVO 

PARA REVERSÃO DESSA CONCLUSÃO IMPROVIDO”. (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2252362-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Sebastião Flávio; 

Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara 

D'Oeste - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 

26/04/2018). g.n.

“Agravo de instrumento Embargos de terceiro Suspensão da ação 

principal Penhorado objeto de fraude à execução reconhecida 

judicialmente Apesar da regra disposto no art. 1.052, CPC, possuir caráter 

cogente, abre-se uma exceção na hipótese da alienação do bem 

penhorado ao terceiro ter sido reconhecida judicialmente como fraude à 

execução Essa decisão se aplica, embora os terceiros não tenham 

participado da relação processual na qual foi declarada a fraude Decisão 

mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 

0236096-16.2012.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão 

Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 18/02/2013; Data de Registro: 27/02/2013). g.n.

“Agravo de Instrumento - Embargos de Terceiro - Suspensão do processo 

principal - A suspensão de que trata a norma do art. 1.052 do CPC, 

embora cogente, pode ter sua aplicação excepcionada quando houver 

reconhecimento judicial de fraude à execução - Precedentes do STJ - 

Decisão reformada - AGRAVO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 

0106598-95.2011.8.26.0000; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª 

Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5ª. Vara Cível; 

Data do Julgamento: 28/09/2011; Data de Registro: 03/10/2011). g.n.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS 

– DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE FRAUDE – CONTRATO 

PARTICULAR DE COMPRA E VENDA REALIZADA EM DATA POSTERIOR 

AO AUTO DE PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

1.O indeferimento do pleito liminar quando demonstrado o motivo da 

cautela do Juízo, é perfeitamente possível, pois visa a justa tutela 

jurisdicional, de forma que o processo não seja meio de agravar ainda 

mais o prejuízo de uma ou de ambas as partes.2.No caso, há indícios da 

existência de fraude à execução, vez que a transferência do imóvel por 

meio de contrato particular de compra e venda não registrado se deu após 

a propositura da ação de execução e da formalização da penhora”. (TJMT. 

AI 75365/2013, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 22/11/2013). g.n.

 Portanto, seguindo o mesmo entendimento das orientações 

jurisprudenciais acima colecionadas, deixo de determinar a suspensão da 

ação de execução, haja vista o reconhecimento de fraude à execução 

naqueles autos.

 Nessa mesma linha de idéias, deve ser indeferido o pedido liminar de 

levantamento da penhora, pois, diante do reconhecimento de fraude à 

execução, não há prova da probabilidade do direito.

 Ademais, deve ainda ser destacado que ao reconhecer a fraude à 

execução, foi analisada a existência ou não de boa-fé dos embargantes e 

o estado de insolvência dos devedores, não existindo nesse momento 

processual elementos suficientes que me faça concluir de forma contrária 

ao que já foi decidido no processo de execução.

 Conforme destaquei na decisão proferida no processo de execução 

apenso (cód. nº 778), em razão do bem penhorado, qual seja, recebíveis 

de contrato de parceria agrícola, não estar sujeito a registro, competia ao 

terceiro adquirente, ora embargantes, a comprovação de que agiu de 

boa-fé, conforme estabelece o § 2º do art. 792 do Código de Processo 

Civil:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à 

execução:

[...]

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro 

adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para 

a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no 

domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem”.

A parte embargante, nesse momento processual, não trouxe nenhuma 

prova de que adotou as providências acima, não restando, portanto, 

demonstrada, ainda que sumariamente, sua boa-fé.
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Do mesmo modo, no que tange ao estado de insolvência dos devedores, 

as cópias das matrículas de imóveis em nome dos executados, 

apresentadas pela parte embargante, não afastam o estado de 

insolvência, pelas seguintes razões:

• Matrícula nº 19.512 do CRI de Rio Brilhante-MT (fls. 46/52) – possui 

várias averbações de hipotecas de montantes que superam o valor do 

imóvel (no R. 13-19.512 o imóvel foi avaliado em R$ 880.235,12). Ademais, 

conforme R. 13-19.512 o proprietário Antonio Brunetta/executado 

subscreveu o capital social da empresa Segredo Administradora de bens 

e Participações Ltda com 50% do imóvel.

 • Matrícula nº 19.090 do CRI de Rio Brilhante-MT (fls. 54/59) – possui 

averbação de hipoteca de montante que supera o valor do imóvel (no R. 

4-19.090 o imóvel foi avaliado em R$ 839.000,00). Ademais, conforme R. 

4-19.090 a proprietária Aparecida Perri Brunetta/executado subscreveu o 

capital social da empresa Agropecuária Fazenda Boa Esperança S/S com 

100% do imóvel, passando o imóvel a pertencer a referida pessoa jurídica.

 • Matrícula nº 18.797 do CRI de Rio Brilhante-MT (fls. 60/65) – conforme 

AV. 4-18.797 a área remanescente é de apenas 18,3364 (dezoito 

hectares e três mil, trezentos e sessenta e quatro metros), insuficiente 

para garantir a dívida que é de mais de trinta e dois milhões.

 Além disso, conforme consta no processo de execução, ao serem 

intimados para indicar bens livres passíveis de penhora, os executados 

ofertaram uma roçadeira no valor de apenas R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), o que corresponde a 0,0000375% da dívida, restando, portanto, 

caracterizado o estado de insolvência dos devedores.

 Também não existe prova do perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, pois na decisão proferida na ação de execução, 

cautelosamente foi determinada a venda do produto penhorado, haja vista 

se tratar de bem perecível e também pela necessidade da Terra Santa 

Agro S.A. ter seu armazém liberado, sendo ainda determinado o 

depositado judicial do valor obtido com a venda, em conta vinculada ao 

presente feito.

 Foi ainda determinada que a venda do produto seja realizada pela melhor 

cotação apresentada entre as empresa de renome no mercado (como 

Cargill, Bunge, Amaggi, Louis Dreyfus Company) e que toda transação de 

ser devidamente comprovada nos autos, tudo como forma de resguardar 

os interesses de todos os envolvidos nessa relação, inclusive os 

embargantes.

 Desse modo, diante da ausência dos requisitos necessários para o 

deferimento da medida liminar, a medida que se impõe é o indeferimento o 

pedido de levantamento da penhora dos recebíveis, devendo ser mantida 

a penhora.

 Ante o exposto, recebo os embargos de terceiro sem a suspensão das 

medidas constritivas da penhora dos recebíveis do contrato de parceria 

agrícola firmado com a Vanguarda Agro S.A. – atual Terra Santa Agro 

S.A.

Indefiro o pedido liminar de levantamento da penhora dos recebíveis do 

contrato de parceria agrícola firmado com a Vanguarda Agro S.A. – atual 

Terra Santa Agro S.A.

 Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 dias, corrija o valor da 

causa, bem como no mesmo prazo, providencie a complementação das 

custas, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito.

 Certifique-se nos autos principais o teor desta decisão.

Considerando que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 24 

de julho de 2018, às 16:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, § 9º, do mesmo Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestar é de quinze dias úteis, ex vi, art. 679 do CPC, que se iniciará da 

audiência de conciliação, caso não obtida a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes na audiência (art. 335, inciso I, do 

CPC).

 Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 do CPC.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Autos nº: 778.

 Vistos,

 Determino que a parte exequente seja intimada para se manifestar, no 

prazo de 48 horas, acerca dos fatos noticiados na petição de fls. 705/708, 

em especial quanto à alegação de que o soja está sendo comercializado 

pela empresa Engelhart CTP (Brasil) S.A.

 Após, imediatamente conclusos para decisão.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 25 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210773 Nr: 2654-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MARCIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 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.: 273968 Nr: 4259-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 4ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. T. MENDES E CIA LTDA, GLAUCIA 

TEREZINHA MENDES, JULIANA CRISTYNA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte e 

dois centavos), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante guia a ser emitida 
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junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272742 Nr: 3258-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 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:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 330,66 (trezentos e trinta reais e 

sessenta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228743 Nr: 17399-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. CHIMELLO - ME

 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:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 330,66 (trezentos e trinta reais e 

sessenta e seis centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273696 Nr: 4024-93.2018.811.0055

 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 ARMANDO ARGENTA, RODRIGO 

CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.56, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23731 Nr: 3702-98.2003.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação do advogado da parte requerida para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda ao pagamento das custas ao contador não 

oficializado no valor de R$ 194,34 (cento e noventa e quatro reais e trinta 

e quatro centavos , devendo este valor ser depositado na conta corrente 

104126-6, agência 1321-8, do Banco do Brasil S/A, de titularidade de 

Josué Matheus de Mattos – CPF 238.698.799-04. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum de Tangará da Serra aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132450 Nr: 2310-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR ANTONIO NARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em atenção a petição retro, que nesta data, em consulta ao site 

da conta única, verifiquei que os alvarás expedidos foram devidamente 

pagos, na conta informada às fls. 215 com o CPF ali informado, conforme 

pode ser observado nos extratos a seguir juntados, motivo pelo qual, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147663 Nr: 7478-91.2012.811.0055

 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: MARIA APARECIDA ALVES DE MELO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 15/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154172 Nr: 2805-21.2013.811.0055

 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: DANIEL DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 15/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171322 Nr: 12799-39.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA FERREIRA CHAVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 15/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175686 Nr: 17660-68.2014.811.0055

 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: AMARILIO JONAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 15/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178084 Nr: 20220-80.2014.811.0055

 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: Edina Santos Ruedell

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 15/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175193 Nr: 17164-39.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 22/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176566 Nr: 18658-36.2014.811.0055

 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: LOURDES VIEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 22/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176788 Nr: 18877-49.2014.811.0055

 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: ADEMILSON ROSA FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 22/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179022 Nr: 21096-35.2014.811.0055

 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: JOSÉ AILTON BARBOSA

 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 tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 22/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 182566 Nr: 369-21.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IRLA ANDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 22/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174448 Nr: 16322-59.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO FURTADO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 29/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177663 Nr: 19730-58.2014.811.0055

 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: ROSANGELA CLEIA GONÇALVES FERREIRA

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 29/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184207 Nr: 2126-50.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO CIRQUEIRA DOS REIS CORADO

 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 tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 29/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184347 Nr: 2234-79.2015.811.0055

 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: GILDA TAVARES

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 29/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189783 Nr: 6554-75.2015.811.0055

 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: MARILENE SANTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 29/08/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171206 Nr: 12644-36.2014.811.0055

 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: BALTAZAR DE BRITO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 19/09/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173400 Nr: 15080-65.2014.811.0055

 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: LAURIR VIEIRA DE MELO

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 19/09/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173680 Nr: 15438-30.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BARBOSA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 19/09/2018 às 17:00 
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horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174245 Nr: 16105-16.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 19/09/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184208 Nr: 2128-20.2015.811.0055

 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: ILZA APARECIDA DA COSTA BANDEIRA

 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 tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 19/09/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107574 Nr: 6259-82.2008.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DE ALFENAS, EDINÍ HERPICH KURZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 26/09/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173855 Nr: 15630-60.2014.811.0055

 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: ESPOLIO DE JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA, ELSA 

ALVES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 26/09/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180069 Nr: 21999-70.2014.811.0055

 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 MERCE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 26/09/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181365 Nr: 23431-27.2014.811.0055

 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: JURANDI RUFINO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 26/09/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173935 Nr: 15736-22.2014.811.0055

 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: JOSE TARCIZO DE ALMEIDA

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 24/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174485 Nr: 16376-25.2014.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: CICERA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 24/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175778 Nr: 17747-24.2014.811.0055

 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: LUSIMEIRE SOCORRO OLIVEIRA DE CARVALHO

 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 tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 24/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175782 Nr: 17755-98.2014.811.0055

 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: MANOEL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 24/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176385 Nr: 18461-81.2014.811.0055

 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: ANGELO VALDOMIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 24/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166061 Nr: 5185-80.2014.811.0055

 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: ELIEL SAVAM

 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 tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 17/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168799 Nr: 9524-82.2014.811.0055

 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: CIRENITA DE LIMA

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 17/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169046 Nr: 9830-51.2014.811.0055

 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: INES MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 17/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169185 Nr: 10047-94.2014.811.0055

 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: IOSDETE DO CARMO DOS REIS

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 17/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 
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157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170199 Nr: 11386-88.2014.811.0055

 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: MARINEIS SIMÕES

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 17/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170484 Nr: 11724-62.2014.811.0055

 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 ELIZABETE RAMOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 31/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 16484-54.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 31/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174986 Nr: 16932-27.2014.811.0055

 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: SEBASTIANA BATISTA LOPES MAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 31/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177882 Nr: 19996-45.2014.811.0055

 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: CLADIS CECILIA STRAGLIOTTO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 31/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 179038 Nr: 21114-56.2014.811.0055

 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: FATIMA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 31/10/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171979 Nr: 13576-24.2014.811.0055

 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: SIMONE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 14/11/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174049 Nr: 15859-20.2014.811.0055

 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: ALÍRIO PEREIRA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 14/11/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174139 Nr: 15969-19.2014.811.0055

 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: MANOEL MESSIAS TARGINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 14/11/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175946 Nr: 17946-46.2014.811.0055

 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: ALDENOURA PEREIRA BRANDÃO

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 14/11/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180856 Nr: 22810-30.2014.811.0055

 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: DORIVAL SCHITKOSKI

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 14/11/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180504 Nr: 22399-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARTINS CARDOSO

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 21/11/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180654 Nr: 22597-24.2014.811.0055

 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: NEUSA GENI HORN

 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 tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 21/11/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 180958 Nr: 22934-13.2014.811.0055

 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: LORINHA SOARES DE JESUS

 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, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 21/11/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181605 Nr: 23719-72.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DA ROCHA

 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:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 21/11/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 
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157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167633 Nr: 7866-23.2014.811.0055

 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: JOSÉ ZAMOR LORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165707 Nr: 4564-83.2014.811.0055

 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: ALEXANDRE BEYELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 04/07/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 182579 Nr: 395-19.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELITA SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor do ofício de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que foi designado o dia 04/07/2018 às 17:00 

horas para realização da perícia médica, a ser realizada no consultório do 

Dr. ELI AMBRÓSIO DO NASCIMENTO, sito à Rua Sebastião Barreto nº 

157-W, Centro, Edifício Constantino, em frente ao Hospital das Clínicas, 1º 

Piso, sala 07, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165824 Nr: 4769-15.2014.811.0055

 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: ODAIR ALVES NASCIMENTO

 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 as Contrarrazões de Apelação de fls. 129/133 são 

intempestivas, eis que a intimação da parte autora para apresentação 

ocorreu via DJE - Edição 10259, com publicação no dia 21/05/2018 (fl. 

128), cujo prazo de 15 (quinze) dias úteis extinguiu-se no dia 19/06/2018, 

todavia, referida peça processual foi protocolizada somente no dia 

25/06/2018 (fl. 129).

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 2716 Nr: 598-74.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EDUARDO DE CASTRO 

POLIDO - OAB:64007-PR, VERONICA CAMARA ROMANI - 

OAB:OAB/MT 19.057-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉRCIO PEREIRA JUNIO - 

OAB:5854-A

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 361-v, para cumprimento do disposto no § 3º do art. 450 

da CNGC/MT.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 129355 Nr: 8434-78.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO JOSÉ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 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): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174268 Nr: 16127-74.2014.811.0055

 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: JEFERSON DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, ante 

à juntada do novo instrumento de procuração, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se sobre o laudo pericial 

de fl. retro, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1718 Nr: 25-07.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZÔNIA S\A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT, CELSO DOS SANTOS, JOAO GOBBO 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3653

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA do oficio da leiloeira Oficial Cirlei Freitas Balbino da Silva, 

acostado as fls. 545-546, onde esta informando as datas designadas para 

28/06/2018,as 13:00 horas e a segunda para o dia 28/06/2018,as 14:00 

horas já informada nos autos , bem para que as partes querendo habilitar 

seu credito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160225 Nr: 9890-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI MINUZZO SOBOTTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO RAMOS NOGUEIRA, JESULINA 

RAMOS NOGUEIRA, CLACI MARTINS MAIA, ANGELA ISABEL OSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 AUTOS N.º 9890-58.2013.811.0055 - 160225

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO

PARTE REQUERENTE: VALMI MINUZZO SOBOTTKA

PARTE REQUERIDA: JOSINO RAMOS NOGUEIRA e JESULINA RAMOS 

NOGUEIRA CONFINANTES: ANGELA ISABEL OSTI e CLACI MARTINS MAIA

INTIMANDO: OS REQUERIDOS JOSINO RAMOS NOGUEIRA, inscrito no CPF 

111.375.091-04, RG 82.169-MT e sua esposa JESULINA RAMOS 

NOGUEIRA.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS para comparecerem à 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO que se realizará no dia 

28/08/2018, às 16:00 horas (MT), no edifício do Fórum desta Comarca, sito 

à Av. Tancredo de Almeida Neves, 1.220-N, bairro Jardim Mirante, Tangará 

da Serra-MT.

 DECISÃO/DESPACHO: em resumo: “Vistos, Tratam os autos de Usucapião 

promovida por Valmi Minzzo Sottka em desfavor de Josíno Ramos 

Noqueira e outros. (...) DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 28 de agosto de 2018, às 16h00min, sendo que as partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do 

art. 357 do CPC, bem como providenciar a sua respectiva intimação, 

conforme determina o art. 455 do CPC. Na intimação das partes para 

prestarem depoimento pessoal constará a advertência da pena de 

confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 385 do CPC. Até a data da 

audiência, o Sr. Oficial de Justiça deverá elaborar auto de constatação 

sobre o imóvel em litígio, onde relatará a situação do imóvel e, em contato 

com os vizinhos, a natureza da posse exercida pela parte autora (se 

mansa e pacífica, inclusive, o tempo dessa posse). INTIMEM-SE. 

EXPEÇA-SE o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 19 

de junho de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito.”

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer à 

audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 455, caput e §§ 1º, 2º, 4º, III e 5º 

do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que 

intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. No caso de audiência 

preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se 

representar por advogado com poderes para transigir (art. 334, caput I e II, 

e § 11, art. 357, caput I a V do CPC), ficando ciente de que, não havendo 

acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos da 

demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas as 

provas oportunamente requeridas. 4. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverão, os intimandos, comparecerem devidamente trajados e portando 

documentos pessoais.

 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 Jocelene Ormond, 

técnica judiciária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 25 de junho de 2018.

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228079 Nr: 16767-09.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO CARDOSO MENDES

 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:

 Vistos,

Considerando-se a natureza do feito e as divergências quanto a atribuição 

da mora no que tange a formalização do acordo, reputo oportuno o 

saneador em audiência, onde inclusive será viavel nova tentativa de 

composição.

Para tanto designo audiência preliminar para o dia 28 de agosto de 2018, 

às 14>00 horas.

Intime-se a instituição financeira autora para que apresente extrato 

atualizado do débito, bem coomo informe se encontram abertos outros 

programas alongamento ou renegociação do débito, hipótese na qual 

deverá a instituição financeira apresentar propostas formalizadas em 

audiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253383 Nr: 19481-05.2017.811.0055

 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: Vanessa Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLY PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 22.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos,

Intime-se a requerida pra que no prazo de 60 dias apresente comporvação 

de qualquer atividade acadêmica praticada pela autora no período atinente 

as mensalidades que foram objeto de negativação, apresentando 

comprovantes de grequencia, avaliações ou atividades realizadas pela 

autora, sob pena de reputar-se que a mesma não chegou a realizar 

qualquer atividade acadêmica no período.

Outrossim, oportunize-se as pates a especficiação de provas e indicação 

de pontos controvertidas, bem como o interesse em nova tentativa de 

conciliação perante o Juízo em audiência preliminar.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267546 Nr: 30327-81.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADÃO NAITZEL, ROSA MONICA BRITO NAITZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DUARTE SOBRINHO, ARACI MENDES 

DUARTE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT, RICARDO SOUZA DUTRA - OAB:11233/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255526 Nr: 21064-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA AUGUSTA SANTANA, MARIA 

AUGUSTA BARBOSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Vistos,

Considerando a especial complexidade da causa, bem como a natureza e 

relevância da matéria, reputo oportuno o saneamento em cooperação com 

as partes.

Desse modo, nos termos do artigo 357, §3º do Código de Processo Civil, 

designo audiência de saneamento para o dia 30 de agosto de 2018, às 

14h00min (MT), ocasião em que serão delineadas as questões de fato e 

de direito controvertidas, as provas produzidas e as eventualmente ainda 

necessárias para deslinde da ação, oportunamente postuladas pelas 

partes.

Ao ato deverão comparecer as partes e advogados, sendo que a eventual 

ausência será considerada como ato atentatório à dignidade da Justiça 

(artigo 6º do CPC).

Sem prejuízo das deliberações supra, expeça-se auto de constatação, 

com o fim de verificar se estão individualizadas as delimitações e 

confrontações de cada lote, sendo eles 1A e 1B, da Quadra 15, do Jardim 

Alto Alegre.

Por fim, intime-se o embargante para que traga aos autos croqui e 

memorial descritivo do imóvel registrado sob a matrícula n.º 33599 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243443 Nr: 11544-41.2017.811.0055

 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: JOSÉ PEDRO SANTANA, APARECIDA AUGUSTA 

SANTANA, MARIA AUGUSTA BARBOSA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK IDALGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES LEONARDO 

PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

Considerando a especial complexidade da causa, bem como a natureza e 

relevância da matéria, reputo oportuno o saneamento em cooperação com 

as partes.

Desse modo, nos termos do artigo 357, §3º do Código de Processo Civil, 

designo audiência de saneamento para o dia 30 de agosto de 2018, às 

14h00min (MT), ocasião em que serão delineadas as questões de fato e 

de direito controvertidas, as provas produzidas e as eventualmente ainda 

necessárias para deslinde da ação, oportunamente postuladas pelas 

partes.

Ao ato deverão comparecer as partes e advogados, sendo que a eventual 

ausência será considerada como ato atentatório à dignidade da Justiça 

(artigo 6º do CPC).

Além disso, atente-se à Secretaria quanto ao cumprimento das 

determinações anteriores, notadamente quanto à expedição de Mandado 

de Reintegração de posse e ofícios à Energisa e SAMAE.

Outrossim, em caso de descumprimento da medida liminar, aplicar-se-á 

multa diária no valor de R$500,00, limitado o preceito cominatório a 

R$10.000,00.

Cumpra-se, com urgência, visto ser a decisão de fls. 194/195 datada de 3 

de outubro de 2017.

Sem prejuízo das deliberações supra, expeça-se auto de constatação, 

com o fim de verificar se estão individualizadas as delimitações e 

confrontações de cada lote, sendo eles 1A e 1B, da Quadra 15, do Jardim 

Alto Alegre.

Por fim, intimem-se os requerentes para que colacione aos autos memorial 

descritivo, croqui e cópia atualizada da matrícula n.º 33598 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228079 Nr: 16767-09.2016.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO CARDOSO MENDES

 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:

 Vistos,

Considerando-se a natureza do feito e as divergências quanto a atribuição 

da mora no que tange a formalização do acordo, reputo oportuno o 

saneador em audiência, onde inclusive será viavel nova tentativa de 

composição.

Para tanto designo audiência preliminar para o dia 29 de agosto de 2018, 

às 14:00 horas.

Intime-se a instituição financeira autora para que apresente extrato 

atualizado do débito, bem coomo informe se encontram abertos outros 

programas alongamento ou renegociação do débito, hipótese na qual 

deverá a instituição financeira apresentar propostas formalizadas em 

audiência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281381 Nr: 10133-26.2018.811.0055

 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: PRONTO CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, M. SABATINI FILHO 

& CIA LTDA, TELEFONICA DATA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 25 de julho de 2018, às 13h30, 

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 
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produção de provas às partes deverão especificar e justificar as provas 

que pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 108474 Nr: 7150-06.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANDRO FÉLIX DE FREITAS, WEDERSON 

LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Vistos em correição

Indefiro o pedido retro, eis que conforme artigo 66 da Lei de Execução 

Penal, é da competência do Juízo das Execuções tal análise, sendo certo 

que este feito já teve sentença transitado em julgado.

Assim, cabe ao Juízo das execuções a análise de tal pedido. Ante o 

exposto, intime-se as partes, facultando o prazo de 05 (cinco) dias para 

que providenciem eventuais cópias que entendam necessárias.

Após, arquive-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162645 Nr: 14181-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFFAEL TAQUES ALVES QUEVEDO, 

ADRIANO DE OLIVEIRA MARCOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração efetuado pela Defesa do réu 

pleiteando a reforma da decisão de fls. 175, a qual indeferiu o pedido de 

restituição de fiança acostado às fls. 173.

Mantenho a decisão anterior por seus proóprios fundamentos.

 Ademais, o pedido de restituição da fiança só deve ser apreciado após o 

trânsito em julgado da sentença, ocasião em que tais valores serão 

apurados, pois, na hipóstese de condenação, a quantia será utilizada para 

o pgamento de custas processuias e da indenização do dano causado à 

vítima, se existente, e da multa, quando fixada, consoante os ditames dos 

artigos 336 e 347, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, o pedido de reconsideração é figura que não integra o direito 

processual pátrio, devendo o réu intentar o recurso cabível, se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253550 Nr: 19612-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MARIA DE FÁTIMA 

DOS SANTOS, LUZELY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Intime-se assistente de acusação, para os fins do art.422 do CPP, uma 

vez que a legislação de regência lhe faculta propor meios de prova, nos 

termos do art. 271do CPP.

Vejamos:

Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer 

perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do 

debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou 

por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598.

Após, retorne os autos conclusos para designar Sessão do Tribunal do 

Júri.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 25 de junho 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.: 281811 Nr: 10501-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

SANCHES SANCHES, MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:24171, Josivaldo Ribeiro da Costa - OAB:20018/0, LUAN 

EUZÉBIO DEBO ORTH - OAB:OAB/MT 24.546

 Autos nº: 10501-35.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281811.

Vistos etc.

 Trata-se de pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelos 

indiciados José Sanches Sanches e Marinalva Oliveira da Silva, sendo que 

o primeiro postulante, por meio da Defensoria Pública às fls. 68/71, além de 

invocar os predicativos positivos (residência fixa, ocupação lícita e bons 

antecedentes), argumentou que os requisitos da custódia cautelar 

inexistem nos autos.

Na mesma senda, a indiciada Marinalva Oliveira da Costa, por meio de 

advogado constituído às fls. 82/93, além de invocar os predicativos 

positivos (residência fixa, ocupação lícita e primariedade), vindicou pela 

revogação da custódia cautelar em razão da inexistência dos requisitos; 

requereu, caso não seja deferido, a substituição da prisão preventiva por 

medidas cautelares (CPP, art. 319), bem como, por derradeiro, invocou o 

recente posicionamento do Pretório Excelso, para substituir a constrição 

de sua liberdade por prisão domiciliar, diante do fato de possuir filho menor 

de doze (12) anos.

Conforme consta dos autos, os requerentes foram presos em flagrante 

delito no dia 17 de maio de 2018, sendo que, na audiência de custódia 

realizada no dia seguinte (18/05/2018), este Juízo converteu a referida 

prisão em custódia preventiva, com supedâneo nos artigos 312 e 313, I, 

ambos do CPP.

 Instado a se manifestar acerca dos pleitos defensivos, o Ministério 

Público, no que tange ao indiciado José Sanches Sanches, opinou 

contrariamente ao deferimento, sob o argumento de manutenção da prisão 

do requerente para garantir a ordem pública e instrução criminal, 

argumentando ainda, que não houve qualquer alteração do cenário fático 

capaz de revogar o decisum outrora proferido (fls. 99/102 verso).

Na mesma toada, no que atina à indiciada Marinalva Oliveira da Silva, 

pugnou pelo indeferimento do pleito, argumentando que o recente 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal, com relação às detentas 

gestantes ou genitoras de filhos menores, deve ser analisado de acordo 

com as peculiaridades do caso in concreto, sendo que, com relação à 

indiciada, afirmou ser contumaz na prática de delitos, bem como, aduziu 

que não restou sobejamente comprovado que a mesma era guardiã e 

responsável pelo menor (fls. 99/102 verso).

É o relato do necessário.

 DECIDO.

 Dispõe o artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

 Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir 

acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente 

decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde 

se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz 

poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que 

subsista, vislumbra-se que no caso in concreto a prisão preventiva dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 261 de 686



indiciados José Sanches Sanches e Marinalva Oliveira Costa deve ser 

mantida na forma outrora decretada.

Ademais, considerando que a fundamentação do presente decisum é 

diversa com relação aos indiciados diante das peculiaridades, passo a 

analisar os pleitos defensivos de forma individualizada:

DO PLEITO DEFENSIVO APRESENTADO

 PELO INDICIADO JOSÉ SANCHES SANCHES

 Analisando com acuidade os autos, verifico que o requerente José 

Sanches Sanches foi preso em flagrante delito, juntamente com outros 

indiciados, no dia 17 de maio de 2018, pela suposta prática dos delitos 

consignados nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

 Pois bem.

 Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que não houve qualquer 

alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação 

da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos 

requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Neste sentido, insta salientar que eventuais condições pessoais 

favoráveis do requerente não impõem a revogação da custódia cautelar 

quando presentes os requisitos para tanto, precipuamente, no presente 

caso, onde está sendo acusado de ter praticado os crimes de tráfico de 

drogas e associação ao tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06).

A síntese do que aqui foi dito encontra-se em cristalizada jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, valendo de exemplo o 

seguinte julgado:

“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, 

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.

Ademais, insta consignar que a quantidade expressiva de entorpecente 

apreendido (aproximadamente 3 kg), constituiu motivo idôneo de 

constrição da liberdade do agente.

Acerca da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício 

Mato-Grossense, editou o Enunciado nº 25: “A expressiva quantidade 

e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para 

decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a 

custódia não deve ser revogada, com a finalidade precípua de garantir a 

ordem pública, bem como, evitar a reiteração delitiva e disseminação de 

entorpecente nesta urbe.

Na mesma baila, constato que as medidas cautelares diversas da prisão 

capituladas no artigo 319 do CPP, não se adequam às peculiaridades do 

caso in concreto, razão pela qual, entendo que a prisão preventiva deve 

ser mantida na forma em que foi decretada na decisão outrora proferida, 

pois, diante da quantidade expressiva de entorpecente apreendido, 

merece ter a sua liberdade restringida, consoante entendimento 

supracitado.

Portanto, constato que o pleito de revogação da prisão preventiva 

postulado pelo indiciado não possui respaldo jurídico, tendo em vista que 

os requisitos ensejadores da prisão preventiva subsistem nos autos, 

razão pela qual, deve ser indeferido.

Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, exaustivamente tratado na decisão anterior que a decretou.

DO PLEITO DEFENSIVO APRESENTADO PELA

 INDICIADA MARINALVA OLIVEIRA DA COSTA

 Analisando com acuidade os autos, verifico que a requerente Marinalva 

Oliveira da Costa foi presa, juntamente com outros indiciados, por ter, 

supostamente, praticado os crimes descritos nos artigos 33, caput e 35, 

ambos da Lei nº 11.343/06.

Pois bem.

 Nesse passo, compulsando detidamente os autos, principalmente o pleito 

apresentado pela requerente às fls. 82/93, verifico que não houve 

qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a 

revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise 

dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Na mesma toada, entendo que o decisum proferido anteriormente deve ser 

mantido em face da requerente, com a finalidade de garantir a ordem 

pública, haja vista que, conforme consta nos autos, a indiciada responde 

outra ação penal pela prática do mesmo delito deste procedimento no 

Estado de Rondônia, razão pela qual, considerando a contumácia delitiva, 

a sua liberdade deve ser restringida, com o fito de evitar a reiteração 

delitiva.

Acerca da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício 

Mato-grossense formulou o Enunciado nº 6, que afirma que a existência 

de inquéritos policiais ou ações penais em andamento, pressupõe que, em 

liberdade, o agente poderá voltar a delinquir, constituindo, portanto, motivo 

idôneo para a constrição da liberdade. Nesta senda, impende consignar a 

redação do referido Enunciado:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da 

custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da 

existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas 

em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

A propósito, insta salientar os seguintes precedentes:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE E 

ADEQUAÇÃO DA MEDIDA DEMONSTRADA – REITERAÇÃO DELITIVA DO 

ACUSADO – RECURSO PROVIDO. Demonstrado o periculum libertatis que 

justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da 

ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do acusado, 

fica clara a impossibilidade de manutenção da liberdade ou aplicação de 

medidas cautelares alternativas à prisão. (TJMT, RSE 89420/2017, DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

30/01/2018, Publicado no DJE 01/02/2018)”

“PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE 

DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO RELAXADA PELO JUÍZO 

SINGULAR - NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA – PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - 

REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE - GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – RECURSO PROVIDO. Materialidade e indícios de autoria 

suficientemente demonstrados pelos elementos constantes nos autos, 

além do mais, a perseverança do recorrido na prática de atividades 

criminosas autorizam a prisão preventiva para a garantia da ordem 

pública, visando cessar a reiteração delitiva. (RSE 129364/2017, DES. 

PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – 

CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA COM 

FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – 

IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO DECRETO 

PREVENTIVO – VIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM 

LIBERTATIS – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CPP – DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE 

ORIGEM DE EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO – 

RECURSO PROVIDO. Impõe-se o decreto da prisão preventiva para a 

garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput do Código de 

Processo Penal, se o recorrido, pela contumácia delitiva, demonstra 

efetiva periculosidade social. (TJMT, RSE 50085/2017, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, 

Publicado no DJE 24/07/2017)” (negritou-se e grifou-se)

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e, muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a 

custódia não deve ser revogada.

Outrossim, constato que as medidas cautelares diversas da prisão 

capituladas no artigo 319 do CPP, não se adequam às peculiaridades do 

caso in concreto, razão pela qual, entendo que a prisão preventiva deve 

ser mantida na forma em que foi decretada na decisão outrora proferida, 

pois, diante da quantidade expressiva de entorpecente apreendido, 

merece ter a sua liberdade restringida, consoante entendimento 

supracitado.
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Por outro lado, constato que a requerente postulou pela substituição da 

custódia preventiva pela prisão domiciliar, argumentando, para tanto, que 

possui um filho menor, invocando o artigo 318, V, do CPP.

A requerente postulou, ainda, pela extensão dos efeitos do habeas 

corpus coletivo nº 143.641 no Supremo Tribunal Federal, no qual foi 

decidido que gestante e mães de crianças de até doze (12) anos presas 

preventivamente podem cumprir prisão domiciliar.

Todavia, analisando o caso in concreto, não obstante o fato de a 

requerente preencher o referido requisito, na parte objetiva, constato que 

a mesma não faz jus à substituição da custódia cautelar pela prisão 

preventiva. Vejamos:

Conforme consta nos autos, a requerente Marinalva Oliveira da Costa foi 

presa em flagrante delito, na companhia de duas (02) pessoas, em uma 

residência com uma quantidade considerável de entorpecente 

(aproximadamente 3 kg), divididas em inúmeras porções pequenas e 

pedaços maiores, valor pecuniário, balança de precisão e diversos 

objetos de procedência duvidosa.

Outrossim, a indiciada, até então identificada como Denice Freitas Oliveira, 

no momento em que foi submetida à audiência de custódia, declinou o seu 

verdadeiro nome, assim como, afirmou que no Estado de Rondônia, a 

mesma respondia outra demanda judicial pela prática do mesmo delito 

deste procedimento, demonstrando a sua habitualidade na prática de 

delitos.

A requerente arguiu, com a finalidade de substituição de sua custódia 

cautelar pela prisão preventiva, o teor do decisum proferido no habeas 

corpus coletivo nº 143.641, no STF.

Todavia, entendo que, não obstante o brilhante posicionamento do Colendo 

Supremo Tribunal, no sentido de garantir uma efetiva proteção aos 

menores que possuem suas genitoras reclusas, os efeitos do referido 

julgado devem ser sopesados com extrema cautela, analisando caso a 

caso, de acordo com as suas peculiaridades.

Ora, em que pese a comprovação da existência do filho menor com a 

juntada de cópia do documento pessoal acostado às fls. 94, constato que 

a requerente não logrou êxito em demonstrar de forma efetiva e robusta, 

pelo menos por ora, que ela era a guardiã e responsável pela criança, 

assim como, a impossibilidade de outro familiar cuidar do menor.

Portanto, o simples fato de a requerente ser genitora de uma criança de 

até doze (12) anos, por si só, não ocasiona de forma automática, a 

substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, visto que, 

conforme exposto alhures, os requisitos, fundamentos e pressupostos da 

constrição de sua liberdade ainda se fazem presentes de forma cristalina.

Nesta toada, vale ressaltar os apontamentos realizados pelo autor Renato 

Brasileiro de Lima, no que tange a hipótese autorizativa constante no 

artigo 319, V, do CPP:

“(...) O novel inciso V deve ser interpretado com extrema cautela. Isso 

porque, à primeira vista, fica a impressão de que o simples fato da mulher 

ter filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos daria a ela, 

automaticamente, o direito de ter a sua prisão preventiva substituída pela 

prisão domiciliar, o que não é correto. Na verdade, se considerarmos que 

o próprio Marco Civil da Primeira Infância introduziu diversas mudanças no 

CPP, tornando obrigatória a colheita de informações da (o) investigada (o) 

quanto à existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma 

deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados 

dos filhos (CPP, art. 6º, inciso X, art. 185, § 10, art. 304, §4º, todos com 

redação determinada pelo art. 41 da Lei n. 13.257/16), fica evidente que, 

para fins de concessão do benefício da prisão domiciliar cautelar, incumbe 

à interessada comprovar que não há nenhuma outra pessoa que possa 

cuidar do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Logo, se 

houver familiares (v.g., avó, tia, pai) em liberdade que possam ficar 

responsáveis por esse filho, não há por que se determinar a substituição 

da prisão preventiva pela domiciliar (...)” LIMA, Renato Brasileiro de. Curso 

de Processo Penal. Niterói, RJ: Impetus, 2013 – Grifamos.

Acerca da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, 

embasada no artigo 318, inciso V, do CPP, o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul já se manifestou:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. A 

alteração legislativa aventada, com o acréscimo, pelo Estatuto da Primeira 

Infância (Lei nº 13.257/2016) do inciso V ao artigo 318 do Código de 

Processo Penal, contemplando a possibilidade da concessão de prisão 

domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, não tem 

a consequência de, diante da existência de prole até tal idade, ser 

obrigatória a adoção de tal providência. Não fosse assim e teria o 

legislador tornado imperativo o deferimento do benefício, o que não fez. 

Por isso que, não vindo aos autos dado algum que evidencie ser 

necessária a colocação da paciente em prisão domiciliar, não se está 

diante de hipótese que autorize a providência lá contemplada. ORDEM 

DENEGADA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70076181312, Primeira 

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner 

Neto, Redator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 13/12/2017)”.

Desse modo, considerando que os motivos que ensejaram a constrição da 

liberdade da indiciada ainda subsistem, entendo que o pleito de 

substituição da prisão preventiva deve ser indeferido, mantendo-se o teor 

da decisão objurgada, porquanto, até o momento, não houve nenhuma 

alteração fática que justificasse novo pedido de revogação, bem como, de 

substituição por prisão domiciliar, visto que não restaram cristalinamente 

comprovados os imperiosos requisitos.

Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 99/102 verso:

1) INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva dos 

indiciados José Sanches Sanches e Marinalva Oliveira da Costa, 

notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram 

originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se 

encontram.

2) CIENTIFIQUE-SE o Juízo das 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca 

de Porto Velho/RO, acerca da prisão da ré Marinalva Oliveira da Costa 

neste feito, notadamente no procedimento tombado sob o nº 

0001018-92.2018.8.22.0501.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa dos indiciados.

 Tangará da Serra, 21 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281930 Nr: 10572-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANDRE BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Autos nº: 10572-37.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281930.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de julho de 2018, às 13h40min, para oitiva da 

testemunha Flavia Inês Reolon, que deverá ser INTIMADA a comparecer, 

para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 1.1) Tratando-se a testemunha de servidora pública, COMUNIQUE-SE ao 

chefe da repartição a que servir, na forma do art. 221, § 1º, do CPP.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 21 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 123042 Nr: 2104-65.2010.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BUENO CARMEZIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 (...)EXTINGO a punibilidade de Celso Bueno Carmezim, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, IV, 
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110 e art. 109 V todos do Código Penal. 2)Transitada em julgado a 

presente sentença de extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos 

com as devidas baixas na distribuição e no relatório. 3)NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e a Defesa do réu. 4)Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos 

órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 25 de junho de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 158237 Nr: 6837-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI SEVERINO DE JESUS, ROSA GOMES DE 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT, KAMILLA PALU SASSAKI - OAB:16898/MT, 

KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, RENATA 

MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 Autos nº: 6837-69.2013.811.0055.

Código Apolo nº: 158237.

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Marli Severino de Jesus e Rosa Gomes de Assis, já qualificadas nos 

autos, atribuindo-lhes a prática do delito incurso no artigo 238, caput e 

paragrafo único, da Lei 8.069/90.

 Dado ao preenchimento dos requisitos impostos por lei, fora concedido às 

acusadas o benefício da Suspensão Condicional do Processo, com fulcro 

no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, sendo de plano aceitas as condições 

impostas na solenidade designada, conforme se depreende do termo de 

audiência acostado às fls. 119.

Após certificado o decurso do prazo e o cumprimento das condições 

impostas (fls. 167), instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou 

pela extinção da punibilidade de Rosa Gomes de Assis, tendo em vista o 

integral cumprimento das condições impostas (fls. 168/168 verso).

Ademais, quanto à acusada Marli Severina de Jesus, constata-se que foi 

integralmente cumprida a condição do item VI da decisão de fls. 119, 

porém, resta cumprir a condição do item IV. Por consequência, o Ministério 

Público requereu a prorrogação da suspensão do processo por 06 (seis) 

meses.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Consta nos autos, o cumprimento integral das condições, consoante 

certidões de comparecimentos acostadas, bem como, cota ministerial 

pugnando pela extinção da punibilidade do acusado em razão do 

cumprimento das condições impostas.

Compulsando os autos com acuidade, denota-se que efetivamente as 

condições impostas em sede de audiência de suspensão condicional do 

processo foram cumpridas de forma exitosa.

 Ex positis, em consonância com a manifestação do parquet (fls. 168/168 

verso):

1) DECLARO extinta a punibilidade da acusada Rosa Gomes de Assis, já 

qualificada nos autos, tendo em mira que as condições do benefício da 

suspensão condicional do processo foram efetivamente cumpridas, o que 

faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

2) Tendo em vista que foi decretado o perdimento do valor pecuniário 

recolhido a título de fiança, conforme consta no termo de audiência 

acostado as fls. 119, PROCEDA-SE à respectiva destinação, conforme 

preceitua o artigo 978, § 1º, da CNGC.

3) Com relação à ré Marli Severino de Jesus, PRORROGO por mais seis 

(06) meses o período de prova, para o fim de cumprimento das condições 

constantes do item “IV” de fls. 119, devendo ser a mesma e sua Defesa 

INTIMADAS para tanto.

 4) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT, no que tange à ré Rosa Gomes de Assis.

 5) Tratando-se de sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz 

a intimação pessoal da ré Rosa Gomes de Assis, bastando a de seu 

defensor, a teor do art. 1.387 da CNGC/MT.

 6) Após decorrido o período de seis (06) meses de prorrogação, 

RENOVE-SE VISTA ao Ministério Público, para manifestação.

 7) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

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

 Tangará da Serra, 25 de junho de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 52101 Nr: 1857-26.2006.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 Autos nº: 1857-26.2006.811.0055.

Código Apolo nº: 52101.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o pleito formulado pela Defesa técnica do réu às fls. 135/136, 

porquanto, a uma, já se operou a preclusão para trazer aos autos o 

endereço atualizado do réu (que deveria tê-lo sido feito na audiência que 

decretou sua revelia, à vista da certidão de fls. 129 verso); a duas, 

porque na própria petição que pugna pela expedição de precatórias para 

dois endereços diversos, com a finalidade de proceder ao seu 

interrogatório, a própria defesa informa que não se trata de domicílios do 

réu e sim de “paradas temporárias” que ocorrem em datas incertas, entre 

uma viagem e outra e não de endereços fixos.

Ressalvo, contudo, a possibilidade de, em atenção ao princípio da 

autodefesa, sem prejuízo da revelia já decretada, designar dia e hora 

perante este Juízo para proceder ao interrogatório do réu, caso o mesmo 

se comprometa a comparecer, independentemente de intimação 

(justamente por não ter endereço fixo e sim, como ele próprio afirma no 

petitório, apenas paradas temporárias em datas incertas), em dia e hora a 

ser designada por este Juízo.

2) Assim, ABRA-SE VISTA à Defesa do réu para apresentar as 

derradeiras alegações, no prazo assinalado anteriormente, eis que o MPE 

já apresentou os seus memorias escritos às fls. 139/141 verso, ou, caso 

opte por trazer o réu para ser interrogado por este Juízo, 

independentemente de intimação, em dia e hora em que houver por bem 

este Juízo designar, deverá informar sua concordância a respeito, no 

mesmo prazo assinalado para apresentação dos memoriais escritos, caso 

em que este Juízo designará data para realização de seu interrogatório.

CUMPRA-SE, com urgência absoluta.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Tangará da Serra, 25 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 155354 Nr: 3983-05.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRIA VIEIRA SOUZA OENNING, JONAS 

DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Diante do exposto, por não haver prova da existência do fato, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão por que, 

com fulcro no inciso III, do artigo 386 do Código de Processo Penal, 

ABSOLVO Valmíria Vieira de Souza Oenning e Jonas de Oliveira Pinto, 

devidamente qualificados nos autos, da acusação de terem praticado o 

crime previsto no artigo 89, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, 

respectivamente.ISENTOS de custas processuais.COMUNIQUE-SE ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma dos artigos 965, inciso V, e 

966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, todos da CNGC.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE aos Institutos de 

Identificação Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

procedimento inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da presente absolvição, 

com sua respectiva motivação, a presente decisão de absolvição, nos 
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termos dos dispositivos da CNGC acima citados.Também após o trânsito 

em julgado e, uma vez cumpridas todas as determinações constantes da 

presente sentença, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Defesa 

técnica da acusada Valmíria Vieira de Souza Oenning.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 25 de junho de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159681 Nr: 8861-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO EDUARDO DE MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 (...)EXTINGO a punibilidade do réu Thiago Eduardo de Moraes Dias, em 

virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 

107, inciso IV, c/c art. 109, V e art. 110, todos do Código Penal, bem como 

com fulcro no artigo 61, do Código de Processo Penal. 2)Tendo em vista 

que o indiciado recolheu a fiança na fase inquisitiva com a finalidade de 

responder ao presente procedimento em liberdade, proceda-se à 

RESTITUIÇÃO do valor pago a título de fiança a quem a 

prestou.3)Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. 4)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e o 

Advogado. 5)Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à destinação 

conforme preceituam as normas da CNGC.6)Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos 

órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 25 de junho de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169080 Nr: 9898-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 (...)EXTINGO a punibilidade do réu Tiago Oliveira Pessoa, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, c/c art. 109, VI e art. 110, todos do Código Penal, bem como com fulcro 

no artigo 61, do Código de Processo Penal. 2)Transitada em julgado a 

presente sentença de extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos 

com as devidas baixas na distribuição e no relatório. 3)NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e o Advogado. 4)Havendo objetos apreendidos, 

PROCEDAM-SE à destinação conforme preceituam as normas da 

CNGC.5)Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma 

do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 25 de junho de 2018.Anna Paula Gomes de 

FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159418 Nr: 8362-86.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMÉRIO PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 

16.904

 (...)EXTINGO a punibilidade de Omério Pereira Rodrigues, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, IV, 

110 e art. 109 VI todos do Código de Processo Penal. 2)Transitada em 

julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, ARQUIVEM-SE 

os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório. 

3)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa técnica. 4)Havendo 

objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à destinação conforme preceituam 

as normas da CNGC.5)Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de 

praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 25 de junho de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 168633 Nr: 9286-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 16.353

 (...)DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Genilson Ferreira da 

Silva, já qualificado nos autos, tendo em mira que as condições do 

benefício da suspensão condicional do processo foram efetivamente 

cumpridas, o que faço com supedâneo no artigo 89, § 5º, da Lei nº 

9.099/95.2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da 

punibilidade, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. 3) Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de 

praxe, na forma do artigo 1.453, III, da CNGC/MT. 4) Tratando-se de 

sentença extintiva da punibilidade, dispensável se faz a intimação pessoal 

do réu Genilson Ferreira da Silva bastando a de seu defensor, a teor do 

art. 1.387 da CNGC/MT.5) Por fim, havendo objetos apreendidos nos 

autos, proceda-se na forma da CNGC/MT.6) CIÊNCIA ao Ministério Público 

e ao Advogado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra, 25 de junho de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 152875 Nr: 1537-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT

 Intimação do Advogado Dr. ALTEMAR DIAS DA GAMA para proceder a 

devolução dos autos acima especificados, tendo em vista o Oficio Circular 

n. 159/2018 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, o qual ficou 

designado a data de correição na Comarca de Tangará da Serra/MT , no 

dia 03/07/2018 das 08h:00min ás 12h:00min e das 14h:00min ás 

18h:00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169934 Nr: 11036-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELUCIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 INTIMO O ADVOGADO DO REEDUCANDO, O DR. JEAN SANCHES 

PICCOLI, OAB/MT 15.877, PARA QUE, NO PRAZO DE 5 DIAS, COMPROVE 

O CUMPRIMENTO DO ITEM IV, DA CONDICÃO IMPOSTA PARA A 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ANGELICO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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 13/08/2018, às 13h00min, 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: 1001604-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 07/08/2018, às 15h30min, 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: 1001605-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/08/2018, às 13h45min, 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: 1001612-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI SOARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/08/2018, às 14h00min, 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: 1001613-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KENNED JESUS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIARA CRISTINA DEBO OAB - MT0021783A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE 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 13/08/2018, às 14h15min, 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: 1001614-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR TORMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN VILGUES DOS SANTOS (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 13/08/2018, às 15h00min, 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: 1001615-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROMAGNA GONZALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/08/2018, às 15h15min, 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: 1001618-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZEIAS FERNANDES ALVES (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 13/08/2018, às 16h00min, 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: 1001621-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (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 13/08/2018, às 16h15min, 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: 8010847-49.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da parte VIVO S/A, na pessoa de seus patronos, 

para que dentro do prazo legal forneça a este Juízo, os dados bancários.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011485-82.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDEVANDA CARMO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo legal, forneça ao Juízo os dados bancários para 

efetivação da transferência do valor penhorado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ARTIAGA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000835-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BERNARDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000835-90.2018.8.11.0055 A autora apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida em virtude da não observância da contagem de prazo em dobro 

para a Defensoria Pública do Estado. 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. Não há 

se falar em prazo em dobro para a Defensoria Pública do Estado vez que 

tal previsão não está prevista na Lei 9099/95 c/c a Lei 12.153/2009. 

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) 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, 20 de junho de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento da fazenda 

pública que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, 

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, 20 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000735-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO STUCHI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA OAB - MT18322/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(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: 8010140-47.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

alisson de azevedo (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo a Parte, por meio do seu Procurador, para se manifestar no Prazo 

Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SILVANA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ELCIO DALEFFE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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: 8010389-61.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JORGE VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT0014312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Parte, por meio do seu Procurador, para se manifestar no Prazo 

Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-07.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte, por meio do seu Procurador, para se manifestar no Prazo 

Legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES OAB - MT0011199A 

(ADVOGADO)

LISIANE DE FATIMA ZORZO OAB - MT8114/B (ADVOGADO)

CAROLINA ATALA CASTILHO OAB - MT0010769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLBENS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT0008852A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte, por meio do seu Procurador, para se manifestar no Prazo 

Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-67.2018.8.11.0055

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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT0012213A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FRANCINE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000980-83.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES FERREIRA DA SILVA (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 (id 

13567117), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 13732440. 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. 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, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000925-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DUARTE FERRO TOGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos 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, 26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE JUSTINO BERNARDA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO)

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (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, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000945-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITA SOARES DA SILVA (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 

(id13564215 ), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição de id 13826156. 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. 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, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001634-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 282660 Nr: 11236-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GUIOMARIL GOMES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

INTIME-SE a parte requerente, por meio da Defensoria Pública, para que 

proceda a digitalização do feito, com sua regular distribuição junto ao 

sistema PJE.

Após, arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001426-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. MARIA SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento 

cirúrgico Neuro-Ortopédico, necessário ao restabelecimento de sua 

saúde. Alega a reclamante que foi diagnosticada com Hérnia Discal e 

Estenose de Canal e, por essa razão necessita, em caráter de urgência, 

de se submeter ao procedimento citado, não fornecido pelo Sistema Ùnico 

de Saúde (SUS). Por essas razões, fundamentado em dispositivos da 

Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, 

lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e requer, em 

razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do 

citado procedimento. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer 

técnico informando que o procedimento é eletivo. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, a 

reclamante apresenta Hérnia Discal e Estenose de Canal e precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a realização do 

procedimento solicitado ao Poder Público. Contudo, a reclamante afirma 

ser desprovida de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir a cirurgia através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 
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Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que a 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem à reclamante, 

no prazo de 5 (cinco) dias, procedimento cirúrgico NEURO-ORTOPÉDICO, 

em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de 

vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao 

SUS, com dispensa de licitação inclusive, observadas, neste caso, as 

normas administrativas de regência. Consigne-se que, em caso de 

eventual descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de 

verbas públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos 

termos do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja 

notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias 

necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das 

providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e 

criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há 

como ser acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 , do Código 

de Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, 

assim como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

prolação de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. 

Consequentemente, se não é possível conferir a tutela, na forma 

postulada, em definitivo, inviável também sua antecipação. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001328-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOLINO DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. JOÃO MARCOLINO DE AMORIM ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a custear procedimento de 

Angiotomografia de Coronárias, necessário ao restabelecimento de sua 

saúde. Alega o reclamante que apresenta Estenose de Artéria Coronária 

Direita e, por essa razão necessita, em caráter de urgência, de se 

submeter aos exames citados, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Por essas razões, fundamentado em dispositivos da Constituição 

Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o 

dever de prestar o atendimento necessário e requer, em razão da alegada 

urgência, o deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo 

os requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do citado 

procedimento. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer técnico 

informando que não há documentos que indiquem a necessidade de 

realização de tratamento em regime de urgência. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, o 

reclamante apresenta Estenose de Artéria Coronária Direito e , precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a realização dos 

exames solicitados ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser 

desprovido de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 
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indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” Insta salientar que a 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o exame através da rede 

municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação constante 

do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos 

jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários entes da 

federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que o 

necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde da reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 

Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde da reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante 

no prazo de 05 (cinco) dias, procedimento de ANGIOTOMOGRAFIA DE 

CORONÁRIAS, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de 

disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, 

vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da ordem, poderá 

ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da 

tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do Código de 

Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento desta ordem 

judicial, extraiam-se as cópias necessárias, encaminhando-se ao 

Ministério Público para adoção das providências legais pertinentes, no que 

tange à responsabilização civil e criminal da autoridade recalcitrante. 

Ressalvo, desde logo, que não há como ser acolhido o requerimento no 

sentido de ser disponibilizado “todo o tratamento de saúde necessário ao 

seu restabelecimento”, uma vez que o pleito, como formulado, não atende 

aos requisitos do art. 324 , do Código de Processo Civil de 2016, por 

ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 
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reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 

26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001603-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO FARIAS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 
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FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13869576. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Tão logo seja concretizado o 

bloqueio, junte-se aos autos o extrato do sistema Bacenjud com a 

transferência do valor à Conta Única do Poder Judiciário e sua vinculação 

a este processo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. 

Tangará da Serra/MT, 26 de junho 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: 1000737-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIL CARMEN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PERICIADO JUCENIL CARMEN DA SILVA QUESITOS DA ADVOCACIA 

AUTOR PROCESSO 10007373820188110045 QUESITOS 1- O paciente é 

portador de doença, lesão, incapacidade física ou deficiência? descrever 

as comorbidades. R Sim, seqüelas de Hanseníase. 2-Qual a classificação 

dada pelo CID 10? R CID 10 M545, A303, G630, M013, R51. 3-Tais 

problemas o incapacitam para o exercício de atividades laborativas e ou 

habituais? R Sim. 4-Esta incapacidade é suscetível de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outras atividades? R Sim. 5-A doença ou a 

incapacidade pode ser classificada como congênita e pode sofrer 

agravamento? R Não, é infectocontagiosa. 6-O paciente utiliza-se de 

medicação? R Sim, em tratamento. 7-A medicação tem algum efeito 

colateral? R Sim. 8-A medicação tem efeitos sedativos? R Sim. 9-A 

incapacidade do paciente pode ser caracterizada como temporária ou 

permanente? Total ou parcial? R Temporária e total para trabalhos braçais. 

10-O paciente necessita da ajuda de terceiros para realizar tarefas 

rotineiras? R Não. 11-Qual a data que ocorreu a impossibilidade de 

exercer suas atividades laborativas e ou habituais? R Maio de 2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000737-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIL CARMEN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PERICIADO JUCENIL CARMEN DA SILVA QUESITOS DA ADVOCACIA 

AUTOR PROCESSO 10007373820188110045 QUESITOS 1- O paciente é 

portador de doença, lesão, incapacidade física ou deficiência? descrever 

as comorbidades. R Sim, seqüelas de Hanseníase. 2-Qual a classificação 

dada pelo CID 10? R CID 10 M545, A303, G630, M013, R51. 3-Tais 

problemas o incapacitam para o exercício de atividades laborativas e ou 

habituais? R Sim. 4-Esta incapacidade é suscetível de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outras atividades? R Sim. 5-A doença ou a 

incapacidade pode ser classificada como congênita e pode sofrer 

agravamento? R Não, é infectocontagiosa. 6-O paciente utiliza-se de 

medicação? R Sim, em tratamento. 7-A medicação tem algum efeito 

colateral? R Sim. 8-A medicação tem efeitos sedativos? R Sim. 9-A 

incapacidade do paciente pode ser caracterizada como temporária ou 

permanente? Total ou parcial? R Temporária e total para trabalhos braçais. 

10-O paciente necessita da ajuda de terceiros para realizar tarefas 

rotineiras? R Não. 11-Qual a data que ocorreu a impossibilidade de 

exercer suas atividades laborativas e ou habituais? R Maio de 2017.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004516-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA SCHENKEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004516-35.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

DALVA SCHENKEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

- INSS Intimação da sentença ID 12964884. Lucas do Rio Verde - MT, 26 

de junho de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do 

juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003338-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMON RODRIGUES OAB - SP169638 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA WECH DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1003338-51.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: LEANDRO LOURENCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ANDREIA 

WECH DA SILVA Vistos. I. Defiro o benefício da justiça gratuita nos moldes 

do art. 98 e seguintes do CPC. II. Abra-se vistas ao Ministério Público. III. 

Após, retorne-me conclusos. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de agosto de 

2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1865 Nr: 78-47.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL VALE DO 

VERDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO GAFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Certifico e dou fé que, em resposta ao contido em petição de fls. 250, 

informo que, essa secretaria fica impossibilitada de informar o respectivo 

valor, tendo em vista que, não se sabe a distância a ser percorrida para a 

avaliação dos bens penhorados. Certifico ainda que, o douto procurador 

deverá contactar com um dos oficiais de justiça e obter a informação para 

o devido recolhimento da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110507 Nr: 4211-39.2015.811.0045

 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: CLAUDIA REGINA DUARTE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO LUCAS, PAULO ROBERTO 

MARQUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - 

OAB:14027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, Valterlei 

Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 Certifico que intimo o douto procurador da parte autora da decisão abaixo 

transcrita...Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração (f. 429/437) em que se argumenta 

que a decisão combatida incorreu em vício de omissão.

 RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem, da análise das razões dos embargos de declaração verifico que 

a decisão de fato foi omissa, pois não analisou o pedido de concessão 

dos benefícios da gratuidade judiciária formulado pelo requerido Hospital 

São Lucas.

 Nos termos do enunciado da Súmula nº 481 do STJ "Faz jus ao benefício 

da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

In casu, analisando os documentos carreados aos autos, notadamente os 

balanços patrimoniais e extrato de SPC/SERASA, tenho que o Hospital 

requerido logrou êxito em comprovar a sua momentânea incapacidade de 

arcar com as despesas processuais.

 ISTO POSTO, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, 

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS para o fim de sanar a 

omissão não apreciada na decisão de f. 425/426, fazendo constar “o 

deferimento da gratuidade judicial ao requerido Hospital São Lucas”.

 Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na decisão.

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

 Lucas do Rio Verde – MT, 12 de dezembro de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 12276 Nr: 1070-95.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO 

CASONATTO, ANGELO CASONATTO, ROBERTO CASONATTO, SANTA 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em consulta no site do TJMT, contatei que não 

houve o recolhimento da guia conforme informado em petição de fls.185. 

Dessa forma, impulsono o feito e intimo novamente o autor para que, 

providêncie o necessário para o devido recolhimento da guia de diligência 

no prazo de 5(cinco) dias. Consulta no site anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80204 Nr: 4272-36.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em atendimento a r. decisão, abro vistas mediante 

carga ao Estado Do Mato Grosso, para manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 23679 Nr: 1511-71.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3536-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 23679

TIPO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos etc.

 I - Exclua-se o nome Louise Rainer Pereira Gionedis dos registros dos 

autos, vez que tal nome consta na capa do processo como “tipo a 

classificar” e a mesma na verdade é advogada do Banco do Brasil. 

Todavia como se trata de cumprimento de sentença para cobrança de 

honorários, e o advogado credor já consta como exequente (Edgar 

Biolchi), proceda-se a simples exclusão da advogada acima mencionada.

 II - Tendo em vista que não houve pagamento voluntário, proceda-se 

tentativa de penhora online.

 III – Verificando que o advogado do Executado renunciou, intime-se o 

mesmo por correio para constituir novo advogado, sob pena do processo 

seguir sem defesa técnica.

 IV – Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 26 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84166 Nr: 3682-25.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA KAMINSKI DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - 

OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 3682-25.2012.811.0045, 

Protocolo 84166, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92831 Nr: 114-30.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANI CAROLINE 

NUNES DUTRA, para devolução dos autos nº 114-30.2014.811.0045, 

Protocolo 92831, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35980 Nr: 993-76.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMAR ALVES DE RAMOS, MARIA ITAMAR BUZZATTI 

DE RAMOS, NELSON ALVES DE RAMOS, CLÓVIS ALVES RAMOS, 

GILBERTO ALVES RAMOS, ESPÓLIO DE NICANOR RIBEIRO DE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Impuganação, foi protocolada no prazo legal.

Lucas do Rio Verde - MT, 26 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 24203 Nr: 2033-98.2007.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLO & BELLO LTDA, CESAR BELLO, ALEY 

GERALDO BELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILIANE LOPES DA SILVA - 

OAB:21970/O

 Intimam-se as partes a ter conhecimento e manifestar nos autos sobre 

Despacho de fls. 105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105505 Nr: 1543-95.2015.811.0045

 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 GARLET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALVARES DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 105505.

Vistos etc.

I. O acordo entabulado nos embargos de terceiro em apenso (código 

111591) evidencia verdadeira desistência do autor quanto ao 

prosseguimento do presente feito. E, como não houve o oferecimento de 

contestação (sequer citação), desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência.

 II. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por 

corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

III. Condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

 IV. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a desistência ocorreu 

antes da citação, vale dizer, antes mesmo de ingressar nos autos 

advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 

93/199, 113/137, JTA 45/177).

V. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, 25 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103267 Nr: 410-18.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GARLET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALVARES DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 103267.

Vistos etc.

I. O acordo entabulado nos embargos de terceiro em apenso (código 

111591) evidencia verdadeira desistência do autor quanto ao 

prosseguimento do presente feito. E, como não houve o oferecimento de 

contestação (sequer citação), desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência.

 II. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por 

corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

III. Proceda-se a baixa da restrição realizada à f. 59 via sistema RENAJUD.

IV. Condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

 V. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a desistência ocorreu 

antes da citação, vale dizer, antes mesmo de ingressar nos autos 

advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 

93/199, 113/137, JTA 45/177).

VI. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, 25 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 150 Nr: 29-06.1998.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JAMBERS, LUIZ CARLOS 

JAMBERS, PAULO MIGUEL JAMBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:4.822-A, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:4822-A PR, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, ELSO RODRIGUES - OAB:3.526-A

 CÓDIGO 150.

 Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 
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CPC).

V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 25 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1348 Nr: 2256-56.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JAMBERS, LUIZ CARLOS JAMBERS, 

PAULO MIGUEL JAMBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:4.822-A, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:4822-A PR

 CÓDIGO 1348.

Vistos etc.

I. Designo audiência de conciliação para o dia 14/08/2018, às 14:00 horas, 

devendo os advogados se fazerem presentes acompanhados das partes.

 II. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, 25 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002116-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILDA MATEUS DE ALMEIDA ZANUTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA OAB - MT0011484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU JACOBSEN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002116-48.2017.8.11.0045. 

EXEQUENTE: MAURILDA MATEUS DE ALMEIDA ZANUTTO EXECUTADO: 

ROMEU JACOBSEN DE OLIVEIRA, FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA 

Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência de ação de execução. O 

exequente tem o direito de desistir da execução ou de apenas uma medida 

executiva (CPC, art. 775), a qualquer momento, quer seja em relação a um, 

alguns ou a todos os executados, mesmo porque a execução existe em 

proveito do credor, para a satisfação do seu crédito. No caso, não houve 

oferecimento de embargos ou impugnação, de sorte que inaplicáveis à 

espécie as disposições do parágrafo único do artigo 775 do Código de 

Processo Civil. 2. Assim, nos termos e para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por 

corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento 

nos artigos 775 e 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Sem 

custas. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a desistência 

ocorreu sem o ingresso nos autos do advogado do executado (STJ-1ª 

Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 93/199, 113/137, JTA 

45/177). 4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 5. Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 

LUCAS DO RIO VERDE, 19 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001443-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS SANTOS PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001443-21.2018.8.11.0045. AUTOR: 

MARLENE DOS SANTOS PEREIRA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL “Vistos etc. 1. Marlene dos Santos Pereira de Lima 

qualificado(a) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando a concessão de 

aposentadoria por idade rural, alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. Informa que possui mais de 55 (cinquenta e 

cinco) anos e que sempre trabalhou na atividade rural. Instruiu a exordial 

com documentos. Citado, o requerido não apresentou contestação. 

Durante a presente audiência de instrução e julgamento foi(ram) duas 

testemunha(s) por ela arrolada(s). Em debates, a parte autora pleiteou 

pelo reconhecimento da aposentadoria por idade à autora, tendo a 

autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao presente ato, a 

despeito de intimada. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. 2.1. 

Não merece acolhida a prefacial de prescrição, pois consoante assente 

entendimento jurisprudencial, em se tratando de benefícios de natureza 

previdenciária, a prescrição não alcança o fundo de direito, mas somente 

as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento 

da ação, consoante os termos do enunciado da Súmula n. 85/STJ. Senão 

vejamos a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. VIÚVA. CONDIÇÃO RURÍCOLA. INÍCIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TRF/1ª REGIÃO, SÚMULA 27. STJ, SÚMULA 149. LEI Nº 

8.213/91, ART. 55, § 3º. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. 

Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição não 

alcança o fundo de direito, mas somente as prestações vencidas antes 

dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante os termos 

do enunciado da Súmula n. 85/STJ (TRF1 - Segunda Turma, AC nº 

1148825/MG, Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in 

DJ de 10.06.96, p. 38858; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1428836/MG, 

Relatora Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 

27.02.97, p. 10173; TRF1 - Segunda Turma, AG nº 1014020/MG, Relatora 

Desembargadora Federal Assusete Magalhães, in DJ de 24.03.97, p. 

17227; TRF1 - Segunda Turma, AC nº 1193586/MG, Relator 

Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, in DJ de 20.05.99, p. 24; 

TRF1 - Primeira Turma, AC nº 1228831/DF, Relator Desembargador Federal 

Carlos Olavo, in DJ de 16.11.99, p. 45). 2. O benefício previdenciário de 

pensão por morte, previsto nos artigos 18, inciso II, alínea "a", e 74 da Lei 

8.213/91, é devido aos dependentes do segurado, desde que comprovada 

a dependência econômica, excluindo-se a esposa ou companheira de tal 

comprovação, ao se admitir a presunção de tal condição em seu artigo 16, 

inciso I, § 4º, da referida lei. 3. Comprovado nos autos a condição de viúva 

do falecido e a prestação de serviços rurais por ele até o seu falecimento, 

tem ela direito à pensão por morte, juntamente com os seus filhos menores 

de 21 anos, cujo benefício deve ter início a partir do requerimento 

administrativo (01.06.1994 - fl. 18 - art. 74, II, da Lei 8.213/91), eis que a 

postulação judicial ocorreu após o prazo de 30 dias previsto no artigo 74, 

I, da Lei 8.213/91, ressalvando-se as parcelas que antecedem os cinco 

anos anteriores à data da propositura da ação (Súmula 85/STJ). Assim, 

tendo a presente ação sido ajuizada a 12.02.2001, estão prescritas as 

parcelas anteriores a 12.02.1996. 4. As prestações em atraso devem ser 

pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 

6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, incidindo desde a 

data do vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas nos 148 do S.T.J. 

e 19 do T.R.F. 1ª Região). 5. Os juros de mora, fixados no percentual de 

1,0% ao mês, devem incidir sobre as prestações vencidas a partir da 

citação e, daí em diante, sobre as que se vencerem até o efetivo 

pagamento, conforme disposto na Súmula 204 do STJ e Precedente TRF - 

1ª Região AC 2003.01.99.010913-0/MG, DJ de 19/01/2007. 6. Os 

honorários advocatícios, em face da singeleza da causa, ficam reduzidos 
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para o mínimo legal de 10% (dez por cento), consoante os critérios 

constantes do art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c", do C.P.C. e devem incidir 

sobre as prestações vencidas, até a data da sentença recorrida, devendo 

ser excluídas da base de cálculos as prestações vencidas após essa 

data (Súmula 111 do STJ). 7. Recurso de apelação da autora que se dá 

provimento. Apelação do INSS e Reexame necessário parcialmente 

providos. (AC 2003.01.99.010971-0/MG, Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, Relator Carlos Moreira Alves, Segunda Turma, 13/11/2008 e-DJF1 

p.278) Rejeito, portanto, esta preliminar. 2.2 Suprida a análise da 

prescrição, passa-se ao mérito da questão. A concessão da 

aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 

do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 8.213/91), está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 

sessenta (60) anos para o homem e de cinquenta e cinco (55) anos para 

a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação do exercício de 

atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 8.213/91. O primeiro 

deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 55 

(cinquenta e cinco anos) anos (ID Id. 12736256 p. 1/2). Por outro lado, 

exige o artigo 143 da Lei nº. 8.213/91[1] a comprovação do exercício de 

atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do 

referido benefício. Como o presente requerimento foi formulado após o 

ano de 2011, cumpre a postulante comprovar o exercício da atividade rural 

nos 180 meses anteriores, conforme estabelece a tabela constante do 

artigo 142 da mesma Lei. É o que se vê dos autos. As testemunhas 

ouvidas em juízo neste ato confirmaram que a autora sempre trabalhou na 

atividade rurícola, permanecendo na atividade rural até atingir o requisito 

etário em dezembro de 2017. A autora informou que até dezembro de 

2017 residiu no sítio Falcão próximo a cidade de Porto dos Gaúchos-MT, 

tendo vindo residir neste município em função do estado de saúde de seu 

marido, local em que residiu por volta de 07 (sete) anos. Antes de morar 

no sítio em Porto dos Gaúchos, residia num sítio próximo a cidade de Juína, 

onde morou por cerca de 10 (dez) anos. Afirmou que sempre trabalhou na 

roça, e neste momento é a primeira vez que reside na área urbana. 

Relatou que não tinha empregados e sempre era a requerente e seu 

esposo que sozinhos elaboravam na área rural. A testemunha Paulo 

Fogaça de Abreu informou que conhece a requerente há cerca de oito 

anos, desde que a requerente morava num sítio próximo de Juara, mas 

não sabe informar de qual município pertence o sítio. Informou que no sítio 

em Juara morava a requerente, o esposo e uma filha. Confirmou que a 

requerente residiu em referido sítio até o mês de dezembro de 2017, 

quando depois se mudaram para a cidade de Lucas do Rio Verde-MT. 

Confirmou que soube que o esposo da requerente ficou doente no final do 

ano passado e por este motivo eles se mudaram para este município. A 

testemunha Edivam também confirmou conhecer a requerente quando a 

mesma residia no sítio, pois residia num sítio que ficava a cerca de 18 Km 

do local onde a requerente morava. Informou que a família não tinha 

empregados. Confirmou que a requerente mudou-se para este município 

no final do ano passado ou janeiro deste ano, em decorrência do estado 

de saúde de seu esposo. Não bastasse isso, vislumbra-se dos 

documentos que acompanharam a inicial a veracidade da(s) prova(s) 

testemunhal(is) ora colhida(s), sendo eles: documento expedido pela 

Empaer-MT (Projeto de Crédito Rural) no nome do esposo da requerente 

datado do ano de 1996 (Id. 12736694 p. 1/4), nota fiscal de loja datada do 

ano de 1995, informando que o endereço rural do esposo da requerente 

(Id. 12736694 p. 5), nota fiscal datada do ano de 1996 referente a compra 

de semente de milho pelo esposo da requerente (Id. 12736694 p. 6), guias 

de produtor no nome do esposo da requerente (Id. 12736694 p. 7/9), nota 

fiscal datada do ano de 1999 referente a compra de semente de milho pelo 

esposo da requerente (Id. 12736694 p. 10), orçamentos de comércio de 

produtos agrícolas em nome do esposo da requerente (Id. 12736694 p. 

11/12), guias de produtor em nome do esposo da requerente datadas do 

ano de 2001 (Id. 12736694 p. 13/15), nota fiscal de compra de produtos 

agrícolas em nome do esposo da requerente datada do ano de 2001 (Id. 

12736694 p. 16), notas fiscais de compra de milho em nome do esposo da 

requerente datada do ano de 2002 (Id. 12736694 p. 17/18), orçamento de 

comércio de produtos agrícolas em nome do esposo da requerente datado 

de 2003(Id. 12736694 p. 19). Outrossim, a decisão juntada no documento 

Id. 12736856 comprova que o benefício de aposentadoria por invalidez 

rural foi concedido ao esposo da requerente. Portanto, resta preenchido o 

requisito do início de prova material. O fato de a requerente não ter trazido 

para os autos os demais documentos relacionados no artigo 106 da Lei nº. 

8.213/91 não constitui óbice à concessão do benefício pretendido, pois, 

hodiernamente, até mesmo os trabalhadores do meio urbano são 

compelidos, pela necessidade econômica e pelo desemprego, ao exercício 

de atividades informais, sem registro em carteira ou qualquer outra 

formalidade. 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido 

no pagamento à autora do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, inclusive 13º salário, devido a partir da data do 

requerimento administrativo. Por estarem presentes os requisitos da prova 

inequívoca da verossimilhança da alegação, conforme demonstrado, bem 

como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que 

se trata de verba de caráter alimentício, urgente por natureza, concedo 

ainda tutela antecipada para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de trinta 

(30) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$. 

100,00 (cem reais), a ser revertida em prol da parte autora. 3.2. As 

prestações em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança[2]. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, nos 

termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por cento 

(10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, 

conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº. 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se tratar 

de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) salários 

mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o 

trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, ao 

arquivo. 3.7. Dou a presente por publicada em audiência. Registre-se. 

Presentes intimados. Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome 

do(a) segurado(a): Marlene dos Santos Pereira de Lima; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) data 

de início do benefício – DIB: 04/01/2018 (data do requerimento 

administrativo – Id. 12736338 p. 3); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do 

INSS; g) período a ser considerado como atividade rural: mais de 180 

meses; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) 

dias.” LUCAS DO RIO VERDE, 14 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000604-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MARTINS MUSSNICH (REQUERENTE)

THIAGO MORALEZ ZEFERINO DE AMORIM MASSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000604-30.2017.8.11.0045. 
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REQUERENTE: THIAGO MORALEZ ZEFERINO DE AMORIM MASSA, INGRID 

MARTINS MUSSNICH REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. 

Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando sua pertinência. 2. Ato contínuo, concluso 

para saneamento e organização do processo, não se excluindo 

possibilidade de eventual julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito. 3. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 11 de maio de 2018. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002368-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA CORREA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA NO PRAZO LEGA, MANIFESTAREM-SE 

SOBRE O LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS AUTOS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2139 Nr: 193-34.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO COLLEM BARCELOS, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido de f. 164, conforme requerido.

2. Transcorrido in albis o prazo supra, suspendo o curso da execução 

pelo prazo máximo de 1 (um) ano.

3. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação da parte 

interessada, arquive-se, cientificando-se o exequente.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 31814 Nr: 1861-88.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a sentença lançada nas fls. 

431/435 dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25717 Nr: 3561-70.2007.811.0045

 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: JERONYMO ZANARDO JUNIOR, IZANA NÉIA 

ZANARDO, JERONIMO ZANARDO NETO - MENOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR LUIZ BASSO, JOÃO LUIZ BASSO, 

ROSANGELA TEREZINHA BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10.319/MT

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 

273/274 dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92569 Nr: 6419-64.2013.811.0045

 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: RGB, MCPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-B/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:MT/11.006-B

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença (f. 133), nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 2. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita, na esteira do disposto no artigo 4º da Lei nº 1.060/50.

 3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 42087 Nr: 2395-61.2011.811.0045

 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: ADÃO LUIZ PORTELA, PAULO ANTÔNIO PORTELA, 

JOSÉ OLÍVIO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 2152-B

 Vistos etc.

1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Tendo sido anulado o feito 

desde a citação, prescindível a oitiva da parte contrária que, no entanto, 

bem se manifestou por meio do acordo juntado às f. 228 e ss.

 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

3. Custas remanescentes, se houver, ficam dispensadas conforme art. 

90, § 3, do CPC.

 4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2976 Nr: 2279-02.2004.811.0045

 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: JM, HM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTILIA MEINERS, GM, RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:186.845-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, FABIA MARA P. FAVARETTO DE 

ANDRADE - OAB:

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 
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incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 4012-27.2009.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CESAR DE ALMEIDA ALBERNAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMIL-LAGE MINÉRIOS LTDA, EDITORA QD 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CUNHA GUIMARÃES 

MENDONÇA - OAB:OAB/SP 146.381, JOSÉ ULISSES SILVA VAZ 

MELLO - OAB:OAB/MG 55499, LUCIANA MAGALHAES MAIA - 

OAB:OAB/MG 125605

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista as informações trazidas às fls. 275/279.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 29102 Nr: 3083-28.2008.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:MT/6.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 Intimação do exequente para que no prazo de 10 dias manifeste-se sobre 

as informações trazidas às fls 198/215.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000035-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação das partes para que manifestem acerca dos laudos periciais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANY DOS SANTOS MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CORDEIRO (RÉU)

 

Processos n.º 1000941-19.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de maio de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002573-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR LUIZ BASSO (EXECUTADO)

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ DE SOUZA OAB - MT11572/O (ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para que manifestem acerca da juntada do ID. 

13063418.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87488 Nr: 1317-61.2013.811.0045

 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: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HANN, GRITERRA MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLA, MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDREIA LEHNEN - OAB:, ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949/MT

 Intimação das partes para que fiquem cientes acerca da perícia agendada 

para o dia 25/07/2018 (quarta-feira), a partir das 08:30 horas ou 13:30 

horas, na clinica Centro Médico Céspedes, localizado na Av. Mato Grosso, 

nº 936/S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT, observada a ordem de 

chegada. Outrossim, informou que o valor dos honorários periciais ficará 

em R$ 3.000,00 (três mil reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83546 Nr: 3038-82.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.384/SP

 Intimação das partes da audiência de Instrutória a realizar-se no dia 

19/07/2018 às 14:00 na Oitava Vara Cível no Edificio do Forum de 

Cuiabá-MT conforme juntada de oficio fls 515/516.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002445-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CAMPOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002445-26.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação 

Previdenciária ajuizada por Maria Aparecida de Campos Nogueira contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em que a autora pretende a 

condenação da autarquia requerida ao restabelecimento do benefício 

auxílio-doença, até a reabilitação, ou a concessão da aposentadoria por 

invalidez. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a fundamentar. A demanda não comporta maiores 

digressões, na medida em que deve ser extinta, sem conhecimento do 

mérito, em face da existência de litispendência (artigo 337, inciso VI do 

Código de Processo Civil), matéria que, por ser de ordem pública, deve ser 

conhecida 'ex officio' pelo julgador (artigo 337, §5º do Código de Processo 

Civil). Com efeito, tal pressuposto processual negativo é caracterizado 

pela reprodução de ação anteriormente ajuizada, ainda em andamento, 

assim entendida aquela em que haja identidade de partes, causa de pedir 

e pedido, como se extrai do artigo 337, §§1º e 3º do Código de Processo 

Civil. Na hipótese, está tramitando entre as mesmas partes o processo nº 

3011-65.2013.8.11.0045 - código nº 89106, na 6ª Vara Cível desta 

Comarca (evento nº 13829923), cuja sentença foi proferida em 

16/09/2016, não havendo ainda o trânsito em julgado, conforme se 

observa da consulta processual realizada junto ao Sistema Apolo. Em tal 

demanda, visava a autora a obtenção do mesmo provimento ora buscado, 

qual seja, a condenação da requerida ao restabelecimento do 

auxílio-doença. Logo, a toda evidência, trata-se de litispendência, pois a 

presente demanda é uma repetição da ação anteriormente ajuizada, que 

está em curso. Ou seja, trata-se das mesmas partes, mesmo pedido e 

causa de pedir. Por tais motivos, mostra-se impositiva a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, pela existência de litispendência, com supedâneo no 

artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no 

pagamento das custas judiciais, ficando suspensa a exigibilidade da 

cobrança, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil], ora concedida. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de junho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 85129 Nr: 4695-59.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FREITAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

de outubro de 2018, às 14h00min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 84914 Nr: 4473-91.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE TEREZINHA WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SOTIER WOLFF - 

OAB:16.847/MT

 Vistos etc.,

Diante do teor da certidão de fl. 129, intime-se a advogada constituída pela 

acusada, Dra. Adriana Sotier Wolff, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, justifique o motivo pelo qual deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentação dos memoriais escritos, sob pena do pagamento 

de multa no valor de 01 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, conforme 

preceitua o artigo 265, do Código de Processo Penal. No mesmo prazo a 

advogada poderá apresentar a peça faltante.

Outrossim, diante do silêncio injustificado da sua defensora, determino a 

intimação da ré para que informe ao oficial de justiça se possui outro 

advogado ou se não tem condições de arcar com honorários advocatícios, 

caso em que será defendida pela Defensoria Pública.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da META 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98831 Nr: 5050-98.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO, 

Rg: 25149272003-4, Filiação: Raimundo Pereira de Araújo e Maria 

Raimunda da Conceição, data de nascimento: 15/01/1988, brasileiro(a), 

natural de Codó-MA, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima 

qualificado, de acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

cientificando-o(a, s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias;

Resumo da Inicial: Consta nos referidos autos que, aos 12/03/2014, no 

período noturno, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, o denunciado 

recebeu e transportou coisa alheia móvel, qual seja 01 ( uma ) motocicleta 

Honda Titan CG 150, cor cinza, placa NPK 3597, em proveito próprio, tendo 

conhecimento quanto a sua origem. Assim agindo o denunciado RONALDO 

DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO teve sua conduta amoldada ao artigo 180, 

caput do Código Penal, razão pela qual é, neste ato denunciado pelo 

Ministério Público Estadual, requerendo que Vossa Excelência receba e 

autue a presente DENÚNCIA, a instaurar o competente procedimento 

penal, citando o acusado e prosseguindo-se com o feito até ulterior 

sentença condenatória.

Despacho/Decisão: 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. 
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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 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, Daniele Ferreira dos 

Santos Olive, digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de junho de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 156916 Nr: 4049-39.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,(...) 1)DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO:1.1) PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO (art. 46 e seguintes do CP) – Intime-se o recuperando para, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, apresentar-se perante à Equipe 

Multidisciplinar deste Fórum, oportunidade em que será encaminhado a 

instituição adequada, onde deverá prestar serviço a razão de 01 (uma) 

hora diária ou 07 (sete) horas semanais, pelo período da pena (01 ano e 

08 meses), juntando relatório mensalmente. Dê ciência desta decisão a 

Equipe Multidisciplinar do Fórum, facultando-lhe vista dos autos.1.2) 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (art. 45 do CP) – Intime-se o recuperando para 

pagar o valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), em até 10 

(dez) parcelas de R$ 93,70 (noventa e três reais e setenta centavos) 

cada, a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Lucas do 

Rio Verde/MT (Sicredi - 748, agência 8083, conta corrente nº 64072-7), 

devendo juntar o respectivo comprovante nos autos.Advirto o 

recuperando que o descumprimento da pena restritiva de direito 

acarretará a conversão em pena privativa de liberdade.No caso de 

cumprimento, o que deverá ser certificado, colha-se o parecer do 

Ministério Público e voltem-me conclusos para extinção. No caso de 

descumprimento, o que deverá ser certificado, a senhora Gestora 

Judiciária deverá impulsionar o feito por certidão, intimando o recuperando 

para cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias e, persistindo o 

descumprimento, dar vista ao Ministério Público, vindo-me na sequência 

conclusos. 2)Da PENA DE MULTA:Proceda-se a elaboração do cálculo da 

pena de multa e, após, intime-se o recuperando para pagamento no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa da União. 

Decorrido o prazo sem pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se 

ao órgão competente para inscrição na dívida ativa.Intimem-se. Dê ciência 

ao Ministério Público.3) Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98826 Nr: 5045-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:3.562-B

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

de outubro de 2018, às 15h00min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2018 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011659-58.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERITON JOAO KOSOUSKI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR BRAUN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao despacho ID11600959, impulsiono o feito para 

proceder à Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 10/08/2018 Hora: 

17:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005007-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 14/08/2018 Hora: 

13:30, 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: 1004961-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/08/2018. às 14:00 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: 1000918-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONEIDE PEREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/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)

 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

livremente e requerem a homologação do mesmo (Id. 12892677). Destarte, 

como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio e, 

sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. Posto 

isto, considerando que os atos das partes, consistentes em declarações 

bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos, HOMOLOGO o acordo de Id. 12892677, para que 

produza seus legais e jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta. Em consequência, declaro 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de abril 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALFREDO ZAMBERLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DALL ALBA OAB - MT20278/O (ADVOGADO)

JOSIMERI CARLA MAZUTTI MARQUES MORAES OAB - MT20034/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000478-43.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO ALFREDO ZAMBERLAN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos e examinados. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

com pedido de Antecipação de Tutela, proposta por JOÃO ALFREDO 

ZAMBERLAN, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE, todos devidamente qualificados nos autos. 

Sustenta o requerente é portador de TROMBOFILIA HEREDITÁRIA, razão 

pela qual deve fazer uso contínuo do medicamento XARELTO 15mg tomar 

um comprimido via oral de 12/12h por 21 (vinte um) dias XARELTO 20 mg 

um comprimido após 21 dias e Daflon 1000 tomar um comprimido por dia, 

porém não dispondo de condições financeiras para adquirir referida 

medicação devido ao custo elevado de tal medicamento, motivo pelo qual 

procurou a secretaria de saúde Municipal, oportunidade em que lhe foi 

informado que o município não dispõe do referido medicamento por ser de 

alto custo. Em razão do elevado custo do tratamento e ante a 

hipossuficiência da requerente, se faz necessário atendimento médico 

público em caráter de urgência, razão pela qual a requerente ingressou 

com a presente ação contra os requeridos. Foi determinada a remessa de 

cópia dos autos ao NAT para o devido parecer, em observação aos 

termos do provimento nº 02/2015-CGJ, tendo o referido parecer apontado 

aos autos. A tutela de urgência deferida. Devidamente citados, o Município 

de Lucas do Rio Verde e o Estado de Mato Grosso apresentaram 

contestação, que foi oportunamente impugnado pelo requerente. Vieram 

os autos conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. Não há 

irregularidades a serem sanadas, pelo que, passo ao julgamento do feito. 

Passo análise das preliminares: A preliminar de ilegitimidade passiva do 

Município deve ser afastada, a final, a responsabilidade de procedimentos 

de alta complexidade é imputada ao Estado, bem como demais 

procedimentos no âmbito da saúde de forma solidária entre os entes 

federativos. A preliminar de chamamento da União ao processo também 

deve ser afastada, uma vez que, o Município e o Estado tem total 

capacidade de fornecer o tratamento médico de que o Interessado 

necessita. A preliminar de suspensão do processo em razão da afetação 

em sede de recurso repetitivo, melhor sorte não assiste, uma vez que o 

tema 106 já foi julgado determinando o prosseguimento do processo, bem 

como foi determinado as exigência para medicamentos fora da lista do 

SUS a partir da data do julgamento do Resp., portanto a preliminar resta 

prejudicada pelo julgamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça. 

MÉRITO No caso em tela, o pedido versa sobre matéria de saúde, ao 

passo que a requerente não dispõe de condições financeiras para arcar 

com os custos do medicamento necessários ao seu tratamento, devendo, 

portanto, ambos os requeridos fornecer os medicamentos de que 

necessita. Ao arremate, o entendimento de nosso Tribunal, verbis: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 

MÉDICO A PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – PROCEDÊNCIA – 

SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS – RECURSO 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. É dever do Estado 

assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental à saúde 

constitucionalmente previsto. A Constituição estabelece que os Entes 

Federados (União, Estado e Municípios) são solidariamente responsáveis 

em garantir o direito à saúde. (Ap, 106932/2011, DES.MARIANO ALONSO 

RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

18/05/2012, Data da publicação no DJE 28/05/2012). Grifei Lado outro, no 

que se refere à Ação Civil Pública, cumpre ressaltar que o artigo 127 da 

Constituição Federal dispõe que incumbe ao Ministério Público à defesa 

"dos interesses sociais e individuais indisponíveis", sendo que o artigo 

129, no inciso IX, atribui-lhe também o exercício de "outras funções que 

lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade". Desta 

forma, o pedido inicial merece acolhimento, pois a saúde e a vida humana 

são bens juridicamente tutelados na Constituição da República Federativa 

do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e econômicas, sendo que o 

Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus 

cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade 

financeira para custear o seu tratamento. Importante registar a obediência 

às diretrizes traçadas pela Recomendação nº 31/2010, do Conselho 

Nacional de Justiça, na efetivação das políticas de saúde judicializadas, 

bem como o atendimento, nestes autos ao Provimento 02/2015/CGJ. Por 

oportuno, denota-se que o requerente foi diagnosticado com trombose 

hereditária, deficiência no fato V de Leyden evolui com vários episódios 

de trombose venosa profunda com tromboflebites, razão pela qual deve 

fazer uso contínuo do medicamento XARELTO 15mg e 20MG e Daflon 

1000, conforme evidenciado por todos os documentos encartados aos 

autos, que se não viabilizado violaria o direito humano fundamental, 

resguardado e assegurado na Constituição. Nestes termos: “Art. 196 - A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação”. Além disso, o art. 497, do 

Código de Processo Civil, decorrente do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, o dever de prestar, independentemente de óbices 

burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz 

de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins 

de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, 

consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Neste sentido, 

precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 
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MEDICAÇÃO. CÂNCER. DIGNIDADE HUMANA. 1. A ordem constitucional 

vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do 

Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar 

aos necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais 

adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor 

sofrimento. Precedentes: RMS 17449/MG, DJ 13.02.2006; RMS 17425/MG, 

DJ 22.11.2004; RMS 13452/MG, DJ 07.10.2002. 2. In casu, a impetrante 

demonstrou necessitar de medicamento para tratamento de câncer, nos 

termos do atestado médico acostado às fls. 11, o qual prescreve uso 

interno de Agrilyb. (...) 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas 

como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do 

cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação 

anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentado o 

paciente agravamento em seu quadro clínico. Precedente: RMS 17903/MG, 

Relator Ministro Castro Meira, DJ 20.09.2004. 5. Recurso ordinário 

provido.” (STJ – 1ª T. – RMS 20335/PR – rel. Min. Luiz Fux – v.u. – j. 

10.04.2007 – DJ 07.05.2007 – p. 276). Grifei Assim, não se mostra crível 

qualquer omissão das partes demandadas frente à necessidade premente 

da requerente ao tratamento de saúde indicado. Não obstante, 

vislumbra-se o descaso dos requeridos frente à situação grave de saúde 

da requerente; o Município porque não forneceu administrativamente, e o 

Estado porque mesmo intimado para cumprir a liminar, quedou-se inerte, 

afrontando aos direitos conferidos pela Constituição Federal. Posto isto, 

entendo que é incontestável o direito do requerente, restado devidamente 

comprovado a necessidade do tratamento indicado com uso do 

medicamento em questão, ante a hipossuficiência da requerente, devendo 

a liminar ser confirmada e o pedido inicial julgado procedente, isto porque, 

o direito à vida é proporcionalmente superior ao interesse da 

Administração. Por fim, de registrar que quanto à fixação de multa diária, 

posiciono-me em harmonia com entendimento adotado por Tribunais 

Superiores, vez que a experiência jurídica tem demonstrado a inviabilidade 

de fixação de astreintes, resguardando-se a possibilidade de bloqueio em 

conta dos entes públicos requeridos dos valores necessários e 

suficientes para garantir o integral cumprimento da ordem judicial. Sobre o 

assunto: MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO PELO ESTADO – PESSOA IDOSA PORTADORA DE 

DOENÇA GRAVE – DEMORADA FORMALIDADE BUROCRÁTICA - DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO À VIDA E À SAÚDE COMPROVADO – SUBSTITUIÇÃO 

DO MEIO COERCITIVO – POSSIBILIDADEDE BLOQUEIO ON LINE. 

SEGURANÇA CONCEDIDA. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. Ao Estado compete, 

sem demorada formalidade burocrática, o dever de garantir à paciente a 

realização de cirurgia indispensável para a manutenção de sua saúde, 

sobretudo por ser portadora de doença grave que pode conduzi-la à 

morte. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, 

de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a 

multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar 

mais efetivo à entrega da tutela vindicada. (MS 97973/2012, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 06/06/2013, Data da publicação 

no DJE 12/07/2013) Consigne-se ainda que “(...) O bloqueio de valores na 

conta corrente dos réus, embora possa parecer mais rigoroso, 

apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição da multa 

diária. A maioria dos componentes da Primeira Seção tem considerado 

possível a concessão de tutela específica para determinar o bloqueio de 

valores em contas públicas a fim de garantir o custeio de tratamento 

médico indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade 

da pessoa humana e do direito à vida e à saúde (...)”. (STJ - 2ª T. REsp 

868.038/RS. Rel. Ministra Eliana Calmon. J. 27/05/2008. DJe 12/06/2008). 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial em face dos réus 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, e 

confirmo a tutela concedida anteriormente, condenando os requeridos a 

fornecer todos os medicamentos necessários para o tratamento do 

requerente enquanto perdurar o sua enfermidade, e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o 

que faço com fulcro no artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquive-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 26 de junho de 2018 Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87252 Nr: 1060-36.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTON SILVA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, 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, VALTER L. MARONEZI - 

OAB:17.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo, foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Assim, intime-se o exequente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104061 Nr: 826-83.2015.811.0045

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na sequência a MM.ª Juíza proferiu a seguinte sentença: I –Vistos, etc. 

Considerando que o requerente possui vínculos de parentesco com a 

curatelada, bem como se obrigou em recebe-la em sua casa e exercer 

seus cuidados a partir de então, assim, restou cumpridos os requisitos 

essenciais para a substituição da curatela, conforme requerido, nos 

termos da legislação civil. Posto isso, julgo procedente o pedido para 

deferir a substituição da curatela, passando a exercer tal múnus, o 

requerente Adão Domingos de Oliveira. II – Com o trânsito em julgado da 

sentença, proceda a averbação de substituição no Cartório de Registro de 

Nascimento da interditada, Terezinha De Jesus Campos dos Santos, bem 

como proceda com as publicações, nos termos do art. 755, § 3º do CPC. 

III- Defiro o pedido de juntada de substabelecimento, conforme acima 

requerido. Junte-se. IV - Saem os presentes intimados. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 123643 Nr: 2373-27.2016.811.0045

 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: WESLEY VITOR FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPAHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT/12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT, 

em trâmite entre as partes acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que não obteve-se êxito na localização 

da parte requerente, conforme consta na certidão do oficial de justiça 

encartada à p. 61.

Pois bem. O art. 274, parágrafo único, do CPC determina:
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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.

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 beneficiário de justiça gratuita, ora concedido.

No mais, proceda escrivania com o cadastro dos advogados constituídos 

nos autos no sistema Apolo, para que recebam as notificações e 

intimações dos atos processuais via DJE. Anote-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde/MT, 23 de maio de 2018.

GISELE ALVES SILVA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94298 Nr: 1253-17.2014.811.0045

 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: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO ROCHA, DENISE MARIA STOCK 

ROCHA, ANTONIO BARROS, NILDA BARROS, JOÃO CARLOS COSTA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, tendo em 

vista o teor da informação de p. 93, para que proceda com a distribuição 

da requerida carta precatória pelo PJE na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89863 Nr: 3747-83.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA OLGA DEMBISKI FLECK, ELTON LUAN FLECK, 

ELIVELTON ALAN FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 2953-A, IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 12522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com base no art. 487, 

inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os formais de 

partilhas, bem como alvará judicial para saque do valor existente no Banco 

Sicredi (p. 39).CONTUDO CONDICIONO A EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS E 

ALVARÁ a juntada aos autos das procurações outorgadas pela meeira e 

respectivos herdeiros em prol dos advogados peticionantes de p. 263, eis 

que ausentes nos autos, bem como a juntada de certidões negativas das 

Fazendas Públicas Estadual e Federal.Cumpridas as formalidades acima, 

libere-se o formal de partilha e respectivo alvará de levantamento e, em 

seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas, 

face a gratuidade de justiça concedida.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 130174 Nr: 5728-45.2016.811.0045

 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: IRG, ACRG, IRACILDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON GALVÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DESIREE VELLOZO TELES - 

OAB:21622/O, MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.285/288 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99162 Nr: 5325-47.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 "[...] Da decisão de pp. 488/489, fora interposto o agravo de 

instrumento.Comunico que mantenho a decisão atacada, e que o 

Agravante cumpriu com os termos do art. 1.018, § 2º, do CPC, conforme 

certidão de p. 639.É o que me cumpre informar a Vossa 

Excelência.Intimem-se as partes, acerca da decisão de pp. 637/638, que 

deferiu o efeito suspensivo da determinação de pp. 488/489.Remetam-se, 

as informações, via email ou malote digital, ao Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar as nossas 

homenagens.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106704 Nr: 2173-54.2015.811.0045

 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: VPL, DNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da PORTARIA N. 629/2018-PRES, que alterou o 

horário do expediente forense para as 08h à 12h, no dia 27.06.2018, bem 

como que fora designada audiência de conciliação para a data referida, 

necessária se faz a redesignação do ato anteriormente aprazado (p. 75).

Isso posto, redesigno audiência de conciliação para o dia 22 de agosto de 

2018 às 17h30.

Intimem-se as partes, acerca da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 144906 Nr: 6175-96.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALKIRIA AILSA SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:OABMT 8.166-B, ROGERIO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:7868A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da PORTARIA N. 629/2018-PRES, que alterou o 

horário do expediente forense para as 08h à 12h, no dia 27.06.2018 e, 

que fora designada audiência de instrução para a data referida às 17h00, 
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necessária se faz a redesignação do ato anteriormente aprazado (p. 40).

Isso posto, redesigno audiência de instrução para o dia 29 de agosto de 

2018 às 17h30.

Intimem-se as partes, acerca da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 144727 Nr: 6061-60.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELR, MHGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Terezinha Guardini 

Flessak - OAB:35814 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITO JOSÉ TREMBULAK - 

OAB:PR/62.874, MARIANA DANELUZ BOCCHESE - OAB:PR/66.595

 Vistos.

Considerando o teor da PORTARIA N. 629/2018-PRES, que alterou o 

horário do expediente forense para as 08h à 12h, no dia 27.06.2018 e, 

que fora designada audiência de instrução para a data referida, 

necessária se faz a redesignação do ato anteriormente aprazado (p. 37).

Isso posto, redesigno audiência de instrução para o dia 08 de agosto de 

2018 às 17h30.

Intimem-se as partes, acerca da presente decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 29301 Nr: 3281-65.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CASONATTO, ROBERTO 

CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - 

OAB:PR/22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 Impulsiono os presentes autos para intimação do exequente a fim de 

comparecer perante a secretaria desta sexta vara cível, para retirar o 

termo de penhora expedido, bem como apresentar comprovante do 

recolhimento da guia de emissão da certidão para fins de averbação da 

penhora, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37614 Nr: 2651-38.2010.811.0045

 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: ANTONIO CARLOS ANDREOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789, 

MACGVEYVER SANTOS ROCHA - OAB:16069/MT, VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B

 Impulsiono os presentes para intimar as partes do v. Acórdão proferido 

para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Nada sendo requerido no prazo assinalado, os autos serão 

remetidos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para 

as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108542 Nr: 3128-85.2015.811.0045

 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: MARISTELA SIGNOR SCARAVONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlucy Pereira da Silva - 

OAB:16016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Verifica-se que a parte autora busca a recomposição das perdas 

remuneratórias sofridas, advindas da conversão errônea da moeda no 

período de implementação da Unidade Real de Valor – URV, conforme 

exposto na exordial.Pois bem. Eventual direito da requerente às diferenças 

salariais colimadas, depende da demonstração de que, à época da 

conversão da moeda em tão vigente para URV, houve aplicação dos 

índices incorretos no cálculo dos seus vencimentos.Desta feita, se faz 

imprescindível ao deslinde da causa, a realização da necessária análise 

técnica.Nesse sentido[...]".Isso posto, nomeio como perito o contador, 

Clayton da Costa Motta, CRC-MT: 9824/O-0, CNAI/CFC 5246, CNPC/CFC 

3096, com endereço profissional na Avenida das Flores, n.º 945, sal 1301, 

Edifício SB Medical, CEP: 78.043-172, fone: (65) 3359-5549 e (65) 

98117-8737, e-mail: Clayton@costamotta.com.br.Intime-o da nomeação, a 

fim de que nos informe se aceita o encargo, declinando sua proposta de 

honorários, no prazo de 10(dez) dias, que será custeado pela parte 

autora.Da proposta, deverão ser intimadas as partes, para sobre ela se 

manifestarem em 5 (cinco) dias.Não havendo impugnação aos honorários, 

intime-se a parte requerida, para efetuar o pagamento de 50% (cinquenta 

por cento) dos honorários do perito, eis que determinada de ofício (art. 95, 

do CPC). Ainda, sendo vencida a parte requerente, a sua cota parte será 

paga pelo Estado, ao final da lide, eis que beneficiária da gratuidade de 

justiça (art. 95, § 3º, do CPC).Em seguida intime-se o perito, para designar 

data para o início dos trabalhos, nos informando com prazo mínimo de 15 

(quinze) dias, para intimação das partes, sob pena de nulidade.Faculto às 

partes a nomeação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, em 

05 (cinco) dias.Para a apresentação do laudo, fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias.Após a juntada do laudo, intimem-se às partes para se manifestarem, 

no prazo sucessivo de 15(quinze) dias, iniciando-se pelo autor.Intime-se e 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se, às providências 

necessárias.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 99215 Nr: 1805-20.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelmar Olivio Weber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107319 Nr: 988-19.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gisele Chimatti Berna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rancho Faria, Marli Aparecida Jacometto Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 
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OAB:OAB/MT 12126-B, ROBERTO CÉSAR CABRAL - OAB:47843

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado das 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 devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030055 Nr: 1731-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Maggi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tonny Porrt Ferreira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Tadeu Guilhen - 

OAB:OAB/MT 3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032223 Nr: 3186-58.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETMdA, RMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Yumi Ribeiro 

Tokuzumi - OAB:265714/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032265 Nr: 3216-93.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DML Participações Imobiliárias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Urrutia Jung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Angela Balen - 

OAB:OAB/RS 33287, Rossana Hahn Saikoski - OAB:OAB/RS 103.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7172 Nr: 1-51.2004.811.0021

 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): José Ribamar de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544-M

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1-51.2004.811.0021, Protocolo 7172, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93790 Nr: 2996-37.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliomar Machado, Frederico Lucas Freitas, Isis Moreira 

Felisberto, Marcondes Felisberto, Alza Moreira, Aderson Borba de Freitas, 

Iracy Teles de Oliveira, Olidio Carneiro, Espólio de José Correa Lima, 

Eduardo José Correa Lima, Waldemar José de Oliveira, Deilton Albino Dias, 

Suni Gonçalves Leão, José de La Cruz Fernandez, Belgides Pereira do 

Prado, JOSELY SILVA LIMA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, PAULO HENRIQUE DO PRADO PIMENTA - 

OAB:24989-A, Ricardo Tibério - OAB:MT-12.498-B, Ricardo 

Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA CORREA DE 

VASCONCELOS - OAB:15688/A, Teresa Celina de Arruda Alvim - 

OAB:OAB/PR 22.129

 1 – Em atenção ao art. 2º do Provimento n. 02/2015 do Conselho da 

Magistratura de Mato Grosso, a qual estabelece a escala de substituição 

da Comarca de Água Boa/MT, este Juízo DETERMINA o encaminhamento 

do feito ao Juízo da 3ª Vara desta Comarca de Agua Boa/MT para a 

análise da demanda .

 2 – CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000804-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE WEISSHEIMER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000804-75.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: DULCE 

WEISSHEIMER Trata-se de embargos de terceiro com pedido de tutela de 

urgência, opostos por DULCE WEISSHEIMER em face de VALE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA., visando o levantamento da restrição judicial 

concedida na execução associada ao presente feito, processo número 

1001040-61.2017.8.11.0021, e que culminou na constrição judicial de bem 

imóvel do qual alega ser senhora e possuidora. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário à análise e decisão. Inicialmente, cumpre-me 

consignar a inviabilidade de suspensão da execução em sua totalidade, 

mostrando-se patente, noutro vértice, a suspensão de eventual ato 
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expropriatório apenas em relação ao bem imóvel objeto da matrícula de 

número 4.984, do CRI Local, constante da inicial. Isso porque, pelo crivo da 

cognição sumária, factível que a embargante é alheia à relação 

jurídico-processual estabelecida na execução em apenso. Além disso, há 

fortes indícios da posse alegada, consoante se denota dos documentos 

juntados à inicial. Ainda, o recebimento dos presentes embargos faz-se 

imperativo, visto a sua exata subsunção à hipótese de que trata o artigo 

674, § 1º, do Código de Processo Civil, eis que o ato esbulhador 

encontra-se formalizado pelo termo de penhora encartado à execução. 

Diante de tais premissas e ad cautelam, determino a suspensão da 

execução em apenso, somente em relação a eventual ato de expropriação 

do bem imóvel objeto do presente embargos de terceiro. No mais, Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 18 de julho de 

2018, às 16h30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 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, 18 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000826-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NELLY SCHMITZ WAGNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000826-36.2018.8.11.0021 AUTOR: NELLY 

SCHMITZ WAGNER Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c danos morais com pedido de tutela de urgência promovida por NELLY 

SCHMITZ WAGNER em face de KEILA CRISTINA GUARATO EPPENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S/A. Segundo relatos da 

inicial, em junho de 2017, a autora foi surpreendida por funcionários da 

requerida, que realizaram a troca do relógio medidor de sua unidade 

consumidora, encaminhando-lhe posteriormente uma carta ao cliente, 

atestando suposta irregularidade decorrente de fatores alheios à ação 

humana e, caracterizada como uma deficiência técnica. Seguiu a narrativa 

no sentido de que, após referido fato, a autora recebeu 06 (seis) faturas 

mensais extras, relativas a suposto rateio dos valores consumidos nos 

meses de outubro de 2017 a março de 2018 e, não computados pelo 

relógio supostamente defeituoso. Em razão de tais fatos e aduzindo o 

preenchimento dos requisitos legais, postulou a autora pela declaração de 

inexistência do débito supramencionado e condenação da requerida ao 

ressarcimento de supostos danos morais. Em sede de tutela de urgência 

requer a suspensão das cobranças, bem como a imediata retirada de seu 

nome/CPF dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Vieram-me 

os autos conclusos. É o necessário à análise e decisão. Inicialmente, 

antes inclusive de analisar a possibilidade de receber a presente ação, 

insta trespassar uma questão de não somenos importância. Alega o autor, 

na inicial, que não detém condições de suportar as custas e despesas 

processuais bem como os honorários advocatícios, razão pela qual requer 

os benefícios da justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da 

assistência judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, 

de 05 de Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço 

(artigo 2º, parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins 

legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Referido regramento foi expresso em seu 

artigo 4º, alterado pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família Por uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam 

órgãos julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 
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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). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, tratam-se 

os presentes autos de processo de conhecimento onde fora requerido, de 

forma incidental, uma tutela provisória de urgência. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: 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. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Necessário seria, para a concessão da tutela 

incidental requerida, que este órgão julgador, diante das evidências já 

produzidas na petição inicial, convencesse-se da existência fundada do 

direito pleiteado e, no caso presente, tal convencimento não ocorrera 

pelos motivos já declinados. Ainda que assim não fosse, 

independentemente da causa da falha ocorrida no relógio medidor, 

comprovado o efetivo consumo de energia elétrica, tal deverá ser 
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adimplido. Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de 

urgência de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto 

que, como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, 

desprovidas de uma comprovação documental de sua veracidade, não 

podem conduzir o juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, 

ainda que tais alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto 

posto, nego, por hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja 

qualquer impedimento para sua análise posterior. Por fim, não sendo caso, 

ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), nos termos do artigo 

250, inciso IV do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação/mediação para a data de 18 de julho de 2018, às 17h:30min, no 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na audiência as partes deverão, 

obrigatoriamente, estarem acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, 

representante com poderes específicos outorgados mediante procuração, 

para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do 

Código de Processo Civil, o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação, ou o comparecimento de representante 

sem poderes específicos para negociar e transigir, poderá ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, podendo ser 

sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, 

deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a integração 

do citando na relação processual e também para que a parte, querendo, 

conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial para a 

apresentação da contestação será a data aprazada para a audiência de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 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, 21 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000584-14.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANTONIO DE CAMARGOS FRANCO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO: Intimação da parte exequente para que, no prazo legal, 

promova o andamento do processo requerendo o que entender de direito 

em termos de prosseguimento.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000544-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARCELO ZANELATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ADAMCZIK OAB - PR28721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL CORANDIM NETO (REQUERIDO)

MARCOS FRANHA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

SILLAS SILVERIO MOURA E SILVA (REQUERIDO)

WANDAIRA SCHNEIDER DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000786-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANGELO CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 
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não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de junho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVERA MARIA FRIES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VIRGINIA SILVA ALENCAR OAB - GO53077 (ADVOGADO)

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de junho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000700-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BATISTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT DESPACHO 1 – Em primeiro lugar, para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o 

benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo no qual o autor requereu o aludido 

benefício no prazo de 10 (dez) dias. 2 – Além disso, considerando a 

impossibilidade de autocomposição, porquanto trata a demanda de 

interesses indisponíveis e tendo em vista que os procuradores do INSS 

não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). 3 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 4 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de junho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001278-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDENE PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte requerente para que, no 

prazo legal, promova o andamento do processo requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95814 Nr: 4383-87.2014.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAC, Leonice Rosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Leandro Oliveira Cichocki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação da parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, atualize o valor do débito executado nos 

autos, nos termos da r. Decisão de fls. 53/55 dos autos, a fim de que 

posteriormente seja expedido o mandado de prisão em face do executado 

Márcio Leandro Oliveira Cichocki.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99041 Nr: 1696-06.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan André Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a 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) de penhora, avaliação e intimação expedido(s) nos autos, 

devendo ser colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do 

pagamento. 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 Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34344 Nr: 3355-26.2010.811.0021

 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: Maria Helena Eugenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante dos argumentos da autora na manifestação acostada às fls. 

139/149, este Juízo SUSPENDE a audiência agendada a fim de que o réu 

manifeste acerca do requerimento do aproveitamento das provas 

produzidas.

 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105880 Nr: 161-08.2016.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmosina Coelho 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:

 1 – Considerando a certidão acostada à fl. 63, aliado à decisão de fl. 65, 

instrumentalizada pelo Ofício n. 514/2018 (fl. 64), REMETAM-SE estes 

autos à 1ª Vara desta Comarca de Água Boa/MT, promovendo-se as 

anotações de praxe.

 2 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1807 Nr: 255-20.1997.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BARATEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Brasil do Pinhal P. Salomão - 

OAB:NONONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Zampoli Pereira - 

OAB:7198/MT

 1 – Apesar do requerimento do exequente quanto ao pedido de nova 

hasta pública, diante do fato de que tal providência requer o dispêndio 

financeiro, aliado ao fato de que a última ocorreu em breve espaço 

temporal, não há elemento trazido pelo credor acerca da possível 

satisfação do crédito através deste meio.

 Aliás, não restou pelo exequente demonstrado de que esse é o único 

meio para a satisfação do crédito tributário.

 Destarte, com fundamento nos princípios da duração razoável do 

processo e da efetividade, este Juízo INDEFERE por ora o pedido 

expropriatório.

 2 – ABRAM-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste o que entender de direito, indicando bens passíveis 

de constrição e expropriação, sob pena de incidência da regra do art. 40 

da LEF.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32519 Nr: 1524-40.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber Moisés Grings

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA SAEDT, Mapfre Vera Cruz 

Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526/MT, Melchior Fulber 

Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436, Homero 

Stabeline Minhoto - OAB:26346/SP, Luiz Henrique Marin - 

OAB:10.267 -B/MT, Nadir Gonçalves de Aquino - OAB:116.353 SP, 

Paulo Henrique Correa Minhoto - OAB:177.342/SP, Samuell da Silva 

Ribeiro - OAB:33372/GO

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento da obrigação atinente à lide secundária, conforme se extrai 

da manifestação do exequente às fls. 285 e do levantamento da quantia à 

fl. 476.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada referente à lide 

secundária foi satisfeita, ante o seu pagamento.

 1 – Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado referente à lide secundária, DECLARA-SE EXTINTA a 

obrigação, com fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925 

ambos do Código de Processo Civil.

2 – Sem embargo, este Juízo DEFERE o pedido às fls. 497/498 a fim de que 

seja promovida a transferência do numerário constrito à fl. 487.

 3 – Quanto ao pedido de constrição de montante salarial da executada 

Marisa Saedt, este Juízo INDEFERE o pedido, tendo em vista a sua 

proteção, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil.

 4 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste o que entender de direito visando ao prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento e adoção das providências contidas no art. 

921, §1º ao §5º do CPC.

 5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1027115 Nr: 7664-46.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Verde Insumos Agrícolas - Emerson Rodrigueiro & 

Cia. Ltda., Emerson Rodrigueiro, Juliana Jurassi Rodrigueiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Microbiol Industria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia da Costa Ferreira - 

OAB:163.783/SP

 Além disso, em relação às pessoas físicas, embora o art. 99, §3º 

estabelece presunção de veracidade quanto à insuficiência financeira no 

pagamento das custas e despesas processuais, a referida é presumida. 

Portanto, cabe a análise da capacidade financeira da parte quando o Juízo 

evidenciar a sua existência. No caso em tela, verifica-se que o autor 

Emerson Rodrigueiro, além de titular da empresa embargante, possui 

profissão de engenheiro agrônomo e a autora Juliana Jarussi Rodrigueiro 

foi qualificada na petição inicial como empresária. O fato de as partes 

serem titulares de sociedade empresária e profissional em área técnica é 

suficiente para que este Juízo possa afastar a presunção disposta no 

texto do art. 99, §3º do CPC e pleitear que tais partes demonstrem a 

insuficiência financeira em suportar o pagamento das custas e despesas 

processuais. 1 – Sendo assim, este Juízo INDEFERE a gratuidade de 

justiça pretendida pelos embargantes, tendo em vista a ausência dos 

pressupostos do art. 98 do CPC. 2 – Destarte, INTIMEM-SE os 

embargantes para que em 05 (cinco) dias efetuem o pagamento das 

custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, ante 

a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – Após, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo acima. 4 – Em 

seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101934 Nr: 3382-33.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Microbiol Industria e Comércio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Rodrigueiro e Cia. Ltda. - ME, 

Emerson Rodrigueiro, Juliana Jurassi Rodrigueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Greve - OAB:OAB/SP 

211.900, Andreia da Costa Ferreira - OAB:163.783/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B

 1 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste o que entender de direito visando ao prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do processo por reputar a sua inércia na tutela 

executiva.

 2 – CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109772 Nr: 2322-88.2016.811.0021

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Verde Florestal e Transportes Ltda, 

Vinicius Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando a certidão acostada à fl. 30, ABRA-SE vista dos autos 

ao requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique precisamente 

o endereço do requerido a fim de que possa ser citado, sob pena de 

extinção.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85068 Nr: 3905-50.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Verde Florestal e Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DILIGENCIE-SE ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso a fim de que possa informar a este Juízo se houve resultado do 

agravo de instrumento interposto contra a decisão à fl. 82 (fls. 92/104).

 2 – Com fundamento no art. 134, §3º do CPC, este Juízo DETERMINA a 

suspensão do processo, tendo em vista a análise do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica distribuída em apenso.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85160 Nr: 4000-80.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Verde Florestal e Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DILIGENCIE-SE ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso a fim de que possa informar a este Juízo se houve resultado do 

agravo de instrumento interposto contra a decisão à fl. 82 (fls. 92/104).

 2 – Com fundamento no art. 134, §3º do CPC, este Juízo DETERMINA a 

suspensão do processo, tendo em vista a análise do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica distribuída em apenso.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96918 Nr: 430-81.2015.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernandes & Pegoraro Ltda -ME, Cláudio Luiz 

Pegoraro, Laudemir Antonio Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de FERNANDES & PEGORARO LTDA.-ME, CLÁUDIO LUIZ 

PEGORARO e LAUDEMIR ANTÔNIO FERNANDES, todos qualificados no 

encarte processual, visando à satisfação do débito descrito na certidão 

de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo o arquivamento do processo em razão do adimplemento da 

dívida (fl. 32).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

nota-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

Água Boa/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 3546-37.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGdS, KFGdS, Luciana Gregório Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Luiz Alves da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, ante a 

ocorrência de litispendência entre esta demanda e os autos n. 

4134-39.2014.811.0021 (Código n. 95455), este Juízo JULGA EXTINTO o 

processo sem a resolução do mérito. Sem a incidência de custas e 

despesas processuais em razão da exequente ser beneficiária da 

gratuidade de justiça.Transitada formalmente em julgado, certifique-se e 

arquive-se ao final, após serem tomadas as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 117666 Nr: 653-63.2017.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos à Execução, para reconhecer a 

ocorrência de prescrição da pretensão executória das certidões de dívida 

ativa nº 12 6 03 002586-92 e nº 12 7 03 001326-53, razão pela qual 

JULGA EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO nos termos do art. 156, V, do 

Código Tributário Nacional c/c art. 487, inciso II do Código de Processo 

Civil.Sem incidência de custas processuais, tendo em vista a existência de 

imunidade recíproca constitucional, como também honorários advocatícios, 

diante da ausência de angularização da relação jurídica. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104539 Nr: 4989-81.2015.811.0021

 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: CLEBER J S E DIAS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cell Labs Bio Diagnostica R. C da Silva - EPP, 

Banco do Brasil S/A

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 .O autor interpôs recurso de agravo de instrumento (fls. 38/55), cuja 

tutela recursal foi indeferida (fls. 57/61) e, posteriormente, desprovido (fls. 

74/77).O requerido Banco do Brasil foi citado (fl. 73) e apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, (i) inépcia da inicial e (ii) 

ilegitimidade de parte; e, no mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos (fls. 78/83). O autor apresentou impugnação às fls. 110/122 e, na 

sequência, requereu a citação do requerido Cell Labs Bio Diagnóstica via 

edital (fls. 126/129).Decisão de fl. 132 deferiu o pedido de citação por 

edital.Edital de citação publicado (fl. 149).Certidão de fl. 155 constatou o 
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decurso do prazo, sem apresentação de contestação.A Defensoria 

Pública foi nomeada como curadora especial e apresentou contestação, 

aduzindo, preliminarmente, nulidade da citação e, no mérito, contestou os 

fatos por negativa geral (fls. 156/158).O autor rebateu os argumentos às 

fls. 160/163.Vieram os autos conclusos.É o breve relatório.Decido.2. O 

processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.Desta forma, passo à análise das questões 

preliminares arguidas em sede de contestação pelos requeridos.Ao 

contestar a inicial, o requerido Banco do Brasil foi alegou, preliminarmente, 

(i) inépcia da inicial e (ii) ilegitimidade de parte. Segundo o requerido, a 

inicial é inepta, pois os fatos articulados não conduzem a uma conclusão 

lógica, devendo ser indeferida de plano3. Ultrapassadas as questões 

preliminares arguidas, DETERMINO que as partes especifiquem as provas 

que efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.Após o decurso do 

prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2591 Nr: 69-60.1998.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Neri Kaufmann, ANTÔNIO VITOR MENNA 

BARRETO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉRI PERIN - OAB:RS - 25883, 

PAULO C. S. B. BERTOL - OAB:RS - 31466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 1. Diante das alegações do requerido às fls. 556/564, intime-se o perito 

judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos.

2. Após, ao requerido para manifestação.

3. Por fim, conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36837 Nr: 1439-20.2011.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Lago da Ema, João de Castro Marques, 

João Adibe Zacharias Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Prospero Saporiti, Rui Saporiti, Jose 

Carlos Pereira Lopes, Paulo de Castro Marques, Luis Pereira Lopes, Maria 

Cecilia Werneck Pereira, Sonia Maria Fehr Pereira Lopes, Nice de Lourdes 

Oriente Silva, Fazenda Rancho Alegre, Fazenda Cristalino, Inacio Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Haydée Luciano Pena - 

OAB:136/059/SP, Samuel da Silva Ribeiro - OAB:15.689-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando A. de C. Pupo A. 

Leite - OAB:124278/S

 1. Intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, possa apresentar razões finais escritas, no termos do art. 364, §3º 

do CPC.

 2. Após, conclusos para sentença.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94255 Nr: 3331-56.2014.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano de Oliveira Bernardi, Sadi Bernardi, Ygor de 

Oliveira Bernardi, VdOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Angela de Oliveira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se Ação de Inventário, em que após a intimação da inventariante 

para dar andamento regular ao feito, esta não apresentou manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso 

porque o inventariante não promoveu regular andamento do processo, 

mesmo após ter sido intimado, tratando-se de hipótese da ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV 

do CPC).

Assim, nota-se que o processo encontra-se no mesmo estágio pelo fato 

da inventariante não ter promovido as diligências necessárias, logo a 

extinção do processo é à medida que se impõe.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente demanda, em razão da 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Isenta de custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84948 Nr: 3786-89.2012.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zila Maria de Rezende Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ZILA MARIA DE REZENDE 

ROCHA, ambas qualificadas nos autos, visando à satisfação do débito 

descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, foi noticiada pela exequente a 

possível morte da executada (fl. 28).

Despacho de fl. 29 determinou a intimação da exequente para dar 

andamento no feito, sob pena de extinção.

A exequente pugnou pela suspensão do feito, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias (fl. 30), contudo, após o decurso do prazo, quedou-se 

inerte (fl. 32).

Decisão de fl. 34 determinou novamente o impulsionamento do feito, sob 

pena de extinção. Entretanto, embora intimada, a exequente não se 

manifestou (fl. 35).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente deixou de dar 

andamento no feito por sucessivas vezes, embora cientificada sobre a 

consequente extinção do feito em caso de inércia.

Logo, a extinção é medida que se impõe, com base no art. 485, inciso III, 

do NCPC.

3. Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento de custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105817 Nr: 114-34.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calcário Vale do Araguaia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S Industria e Comercio de Alimentos Ltda, 

Três Passos Comercio e Distribuidora de Gêneros Alimenticios Ltda., Neldo 

Egon Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 
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OAB:OAB/SP 243186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se, pessoalmente, a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a este Juízo se foi outorgado poderes específicos 

para transigir à sua patrona e, em caso positivo, promova a juntada do 

respectivo instrumento procuratório, cientificando-a que a inércia 

acarretará a extinção do feito.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110024 Nr: 2455-33.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLGS, Patricia Gonçalves Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nairo Arquinello Brietzke, Walda Lorena 

Brietzke, Aurelia Silva Neumann

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 1 – Em contato com a Diretora Administrativa deste Foro, este Juízo tomou 

conhecimento acerca da impossibilidade de algum programa que 

viabilizasse a realização gratuita do exame de DNA necessário a fim de 

elucidar o caso.

 Nessa esteira, OFICIE-SE a empresa Real Brasil Consultoria a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, possam informar a este Juízo a possibilidade e 

a margem de resultado conclusivo na hipótese de realização do exame de 

DNA com os ascendentes constantes nesta ação ou outro parente e a 

criança, bem como quanto aos custos necessários para a sua elucidação, 

devendo sopesar para tanto as dificuldades financeiras das partes e o 

trágico e infortúnio falecimento dos familiares da infante.

 2 – Após, sobrevindo resposta da referida empresa, REMETAM-SE os 

autos conclusos para demais deliberações.

 3 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13084 Nr: 21-23.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso dos Anjos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Em que pese o requerimento do exequente, a existência de penhora 

no rosto de autos não confere automaticamente efeito suspensivo ao 

processo executivo, motivo pelo qual deve o exequente promover atos 

tendentes à efetivação da tutela executiva, salvo se comprovado o único 

meio de satisfação da obrigação.

 No caso em tela, o exequente não trouxe provas suficientes que 

demonstra ser a penhora no rosco o único meio para a satisfação da 

obrigação.

 Contudo, visando angariar elementos quanto a atual fase da constrição 

realizada, OFICIE-SE ao Juízo da penhora efetivada solicitando 

informações sobre a eventual ocorrência de expropriação do bem 

constrito e, na hipótese de sua ocorrência, se houve saldo remanescente 

para a satisfação do crédito nesta demanda.

 2 – Com a resposta do ofício acima, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste a respeito, como também promova atos 

necessários à satisfação da execução, observando-se o princípio da 

efetividade.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98922 Nr: 1622-49.2015.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Gross de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geny da Graça Mathias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Gross de Almeida 

- OAB:9.724/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de reconsideração formulado às fls. 69/70 e, 

consequentemente, mantenho a decisão de fl. 65 pelos seus próprios 

fundamentos.

2. Proceda-se com o integral cumprimento da decisão anterior, 

arquivando-se os autos com as baixas necessárias.

3. Intimem-se as partes.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93073 Nr: 2388-39.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Alencar Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17298-A/MT

 1. Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, o exequente se manifestou à fl. 165, 

informando que as partes compuseram acordo e o débito foi satisfeito, 

requerendo, desta forma, a extinção do processo.

2. Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, inclusive, 

confirmada pela parte credora (fl. 165).

 3. Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARO EXTINTA a obrigação, com fundamento analógico 

nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31572 Nr: 572-61.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N M A - Serviços de Terraplanagem Ltda, Maria 

Aparecida Bataglia, Nailor Battaglia

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436, Ricardo 

Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 3. Diante disso, DEFIRO a suspensão da execução, pelo prazo de 01 (um) 

ano, e período em que deverá ficar suspenso o curso do prazo 

prescricional, nos termos do §1º do artigo 921 do CPC, c/c artigo 40, §2º 

da LEF.INTIME-SE a Fazenda Pública exequente, mediante carga dos 

autos, para os fins do artigo 40, §1º da LEF.Após, PROCEDA-SE com o 

arquivamento da execução, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83651 Nr: 2488-62.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elso Modanese, Candida Maldaner Romero, Dartagnan 

Maldaner Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcísio Cardoso Tonhá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elso Modanese - OAB:OAB/RS 

22.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Fernanda Cesar dos 

Santos - OAB:OAB/MT 19.916, Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 1. Defiro o pedido de fl. 171 e, consequentemente, determino a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 295 de 686



transferência dos valores bloqueados para o exequente, nos termos 

solicitados.

 2. Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29479 Nr: 3923-76.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS, RAdS-M, JAF, RAT, RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Fernanda Santos de 

Carvalho - OAB:20144-O/MT, Liele Santini - OAB:22376/O, Selso 

Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de 

Paula - OAB:11.954-B/MT

 1. Compulsando os autos, verifica-se a partir da que a patrona da 

requerida Rosimeire Aparecida Teixeira não foi intimada acerca do 

despacho de fls. 171, de modo que não há razão para considerar o 

decurso de prazo sem manifestação.

2. Desta forma, proceda-se com a intimação da advogada Leile Santini, 

OAB/MT 22.376, para efetuar o cumprimento da determinação de fl. 171, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Após, intime-se a parte autora para manifestação.

4. Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98924 Nr: 1624-19.2015.811.0021

 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: Alceu Busanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Em seguida, não havendo discordância, intime-se a parte liquidante, 

nos termos do art. 95, do CPC para o adimplemento dos honorários 

periciais, que deverão ser depositado em juízo no prazo de 10 (dez) dias 

após a intimação para tal fim. 7. Em seguida, intime-se o perito nomeado 

para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes. 8. Após, o perito nomeado deverá 

entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo as 

partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso queiram, 

consignando o prazo de 10 (dez) dias.9. Por fim, tornem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105972 Nr: 225-18.2016.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Miguel de Freitas Machado, Rosane Gouveia Vilela 

Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 1. Considerando que entre o pedido de suspensão formulado 

(22.03.2018) e a presente data, já decorreu o prazo solicitado, qual seja 

30 (trinta) dias, intime-se a parte autora para que promova os atos 

necessários para impulsionar do feito, sob pena de extinção.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33131 Nr: 2140-15.2010.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Blasius Kreling, Eurico Blasius Kreling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Regina Leite 

Gnutzmann - OAB:19.383-0/MT

 1. Indefiro o pedido formulado à fl. 55, tendo em vista a falta de 

efetividade da medida solicitada.

2. Intime-se o exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, sob pena de arquivamento.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108393 Nr: 1490-55.2016.811.0021

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurico Blasius Kreling, Eurico Blasius Kreling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Regina Leite Gnutzmann - 

OAB:19.383-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante do trânsito em julgado da sentença (fl. 56), ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas necessárias.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 2769-81.2013.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelo Louriano da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 1. Analisando detidamente o feito, verifica-se que a ré está criando 

obstáculos para o protocolo do requerimento administrativo da parte 

autora, ao argumento de que tal providência só é possível com certos 

documentos da de cujus, mesmo sendo de conhecimento da Autarquia ré 

que tais documentos não estão ao alcance da beneficiária.

Ocorre que a ausência deste documento não pode ser óbice para a tutela 

dos direitos do autor, que está litigando desde 2013 e até o presente 

momento sequer conseguiu efetuar o protocolo do requerimento.

Com isso, outra medida não há senão oficiar a Autarquia ré, para que 

proceda com o requerimento administrativo, independente de 

apresentação dos referidos documentos.

2. Desta forma, oficie-se à Agência da Previdência Social desta Comarca, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, receba o protocolo do 

requerimento administrativo formulado pelo autor, independente de 

apresentação de NIT, CPF e RG da segurada Elides Barbosa da Cruz, já 

que existem outros meios de identificação da falecida nos bancos de 

dados da Autarquia.

3. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para que se manifeste nos 

autos.

4. Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98368 Nr: 1289-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Cetrone

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Talvani de Lima Couto 

- OAB:7909, Eduardo Talvani de Lima Couto Filho - OAB:34516/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 1. Diante da manifestação de fls. 63/67, intime-se a parte requerida, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da alegação de 

descumprimento do acordo entabulado.

 2. Após, intime-se a parte exequente para manifestação.

3. Por fim, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Água Boa/MT, 21 de junho de 2018.

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000447-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0020299S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE CITAÇÃO VIA DJE : CITAÇÃO do embargado - Município de 

Nova Nazaré - para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000298-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR LEUCK BRUM (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SILVEIRA DA ROSA OAB - MT17929/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BONETTI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000298-02.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se de embargos de terceiros oposto por GUIMAR LEUCK 

BRUM em face de PEDRO BONETI, visando, em síntese, liminarmente, que 

nenhuma das partes do PJE n. 1001648-59.2017.8.11.0021 realizem obras 

na área em litígio, sob o argumento da existência de composse. Com a 

petição inicial vieram documentos. Este Juízo proferiu decisão (Id n. 

11881201) como se o procedimento fosse execução de título extrajudicial, 

como anotado na certidão no evento n. 12533871. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação O art. 678 do Código de Processo Civil[1] 

preceitua a possibilidade de o embargante requerer a suspensão de 

medidas constritivas sobre o bem litigioso, bem como a manutenção ou a 

reintegração de posse na hipótese de houver demonstrado 

suficientemente o domínio ou a posse da coisa, objeto dos embargos. A 

análise da demonstração suficiente do domínio ou da posse é aferida sob 

a ótica da cognição sumária, não exaustiva ou definitiva. Feitas estas 

considerações, nota-se que a embargante afirma expressamente a 

existência de composse entre ela e seu marido, que figura como réu no 

PJE n. 1001648-59.2017.8.11.0021, na ação de manutenção de posse 

ajuizada por Pedro Bonetti. Assim, tomando-se suas alegações em 

prospecção como verdadeiras, com base na teoria da asserção 

(“prospectazione”), verifica-se que na realidade a embargante deveria 

figurar no polo passivo da demanda acima referida, diante da exigência do 

art. 73, §2º do CPC: Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do 

outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo 

quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. § 2o Nas 

ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu 

somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos 

praticados. Destarte, em que pese à irregularidade procedimental disposta 

no PJE n. 1001648-59.2017.8.11.0021 praticado pelo requerente daquela 

demanda em que, embora tenha constado que o requerido era casado, 

não indicou a sua esposa, ora embargante, na qualidade de litisconsórcio 

passivo necessário, nos moldes da norma do art. 114, caput, do CPC. 

Assim, a irregularidade no processo principal (PJE n. 

1001648-59.2017.8.11.0021) com a falta de inclusão da esposa do 

requerido naquela demanda, não transmuda a legitimação dela para ajuizar 

embargos de terceiros, sobretudo, diante da própria afirmação dela de 

composse. Em razão disso, deve o processo ser extinto sem a resolução 

do mérito, tendo em vista a falta de legitimidade, uma vez que a 

embargante afirma expressamente na exordial a tese de composse para o 

acolhimento dos pedidos, aliado ao fato de que ela não discute a defesa 

de bens próprios ou de sua meação, como autoriza o art. 674, §2º, inciso I 

do CPC. No entanto, nada impede o seu ingresso espontaneamente no 

feito principal. Nada obstante, caberá a este Juízo promover a correção da 

irregularidade, nos termos do art. 73, §2º do Código de Processo Civil. III – 

Dispositivo Diante do exposto, com fundamento na falta de ilegitimidade 

ativa, prevista no art. 674, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, este 

Juízo JULGA EXTINTO o processo sem a resolução do mérito. Com 

fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a 

embargante ao pagamento de custas e despesas processuais. 

T R A S L A D E - S E  c ó p i a  d e s t a  s e n t e n ç a  a o  P J E  n . 

1001648-59.2017.8.11.0021. Com o trânsito em julgado, DETERMINA-SE o 

arquivamento do processo com as baixas e anotações necessárias. Água 

Boa/MT, 20 de junho de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 678. A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO MOISES QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 03/08/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 91495 Nr: 1128-24.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Rodrigues Damaceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6.883-A, DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - 

OAB:19171

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) Réu(s) para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste sobre o cálculo de fls. 259

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 86150 Nr: 656-57.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocelio Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Wentz Manhães - 

OAB:OAB/MT 20.744

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) Réu(s) para que, no prazo de 

05 dias, se manifeste sobre o cálculo de fls. 448
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Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70083 Nr: 729-27.2016.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 70083

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 25 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73799 Nr: 2635-52.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:18045/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 73799

Vistos.

Dê-se vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 25 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95574 Nr: 2221-83.2018.811.0020

 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: LTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON CELEDONIO DE 

ALMEIDA - OAB:44992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 321 do CPC, DETERMINO que a Requerente 

comprove a insuficiência de recursos para pagar as custas e diligências 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de gratuidade, eis que não há nos autos, até este momento, 

documentação que comprove efetivamente sua hipossuficiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia–MT, 25 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96285 Nr: 2569-04.2018.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 96285

Vistos.

Tratando-se de demanda que visa o recebimento de alimentos, bem como 

tendo em vista a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita.

Diante da previsão legal contida no art. 189, II do CPC, processe-se em 

segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do Executado para que em 03 (três) dias:

 I - efetue o pagamento dos alimentos em atraso, bem como os que se 

vencerem no curso desta execução;

II - comprove que pagou ou justifique a impossibilidade de pagar os 

alimentos objeto da presente ação, sob pena de protesto e de serem 

penhorados tantos bens quanto bastarem para o pagamento do débito 

alimentar, nos termos do art. 528, § 1º e 530 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, intime-se o Ministério Público para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia/MT, 25 de junho de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95828 Nr: 2386-33.2018.811.0020

 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): TMDS, MAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Domingos Mansour - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de requerimento formulado pelo Ministério Público pleiteando 

medidas de proteção à infante Juliah Maria da Silva Olímpio.

Consta que no dia 06 de junho de 2018 o Conselho Tutelar de Alto 

Araguaia encaminhou relatório noticiando que a infante Juliah Maria de 04 

(quatro) anos de idade, estava sendo vítima de abuso sexual praticado, 

em tese, por seu genitor.

Aduz ainda que, o fato chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar por 

meio de denúncia anônima, pois a denunciante teme pela filha e pela neta, 

visto que o suspeito é pessoa agressiva e violenta.

É o breve relato. Decido.

Considerando que, a prioridade sempre é do melhor interesse do menor, e 

nisso consiste o desenvolvimento em seu ambiente familiar. Ao Estado 

está o dever de proporcionar os recursos necessários para que a criança 

e/ou adolescente tenha acesso à educação, saúde, esporte, lazer, 

dignidade, profissionalização, e tudo isso integrado ao seu 

desenvolvimento no seio familiar, seja natural ou extenso.

Assim, considero que a forma adequada, neste momento, com o mínimo de 

alteração em seu meio de convívio, é a supervisão do Conselho Tutelar de 

modo mais incisivo na rotina da família com atenção especial à infante.

Diante disso, DETERMINO que o Conselho Tutelar de Alto Araguaia, 

durante o período de 90 (noventa) dias, com o envio de relatórios a cada 

15 (quinze) dias; realize visitas na residência da infante

 Em prossecução, DETERMINO à Sra. Gestora que providencie perante a 

Psicóloga e Assistente Social deste Juízo, que ambas, realizem estudo 

psicossocial na residência em que se encontra a menor, COM URGÊNCIA.

Intime-se o MPE quanto a necessidade da realização de escuta 

especializada e/ou depoimento especial nos termos do Título III da Lei 

13431/2017.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 21 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 298 de 686



 Cod. Proc.: 95775 Nr: 2356-95.2018.811.0020

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGF, VCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de apresentação de acordo extrajudicial realizado entre as 

partes perante a Defensoria Pública desta Comarca.

A priori, defiro os benefícios da justiça, com observância na Lei 1060/50.

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 do CPC, RECEBO a petição 

inicial.

Por se tratar de ação que envolve interesse de incapaz, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após retornem conclusos.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 25 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95698 Nr: 2312-76.2018.811.0020

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACVDS, FJSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de apresentação de acordo extrajudicial realizado entre as 

partes perante a Defensoria Pública desta Comarca.

A priori, defiro os benefícios da justiça, com observância na Lei 1060/50.

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 do CPC, RECEBO a petição 

inicial.

Por se tratar de ação que envolve interesse de incapaz, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após retornem conclusos.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 25 de junho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58328 Nr: 1139-56.2014.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSLDSS, KLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 58328

Vistos, em correição.

Intime-se o Executado para se manifestar quanto a petição de fls. retro, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação, pelo prazo legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 11 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-32.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DE CASTRO SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000001-32.2017.8.11.0020, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: LAURO DE CASTRO 

SILVEIRA REQUERIDO: GO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 

SEGUROS LTDA - ME Vistos. 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 in fine da Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. De acordo com o artigo 

485, inciso III do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito 

quando: “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. 4. No presente 

caso, este juízo ordenou a intimação da parte autora/exequente para 

manifestar-se quanto ao teor da certidão de movimentação Num. 

11309071, o qual demonstrou que o endereço da parte reclamada não 

fora devidamente citada. 5. Consigno que o abandono da causa 

provocado pela parte reclamante/exequente vai a confronto com os 

princípios da celeridade e economia processual, que permeiam a razão 

mor dos juizados (art. 2º da Lei n. 9.0099/95). 6. Ante ao exposto JULGO 

EXTINTO ESTE FEITO, sem julgamento de mérito, com fundamento no que 

dispõe o art. 485, III do CPC. 7. Sem custas e honorários advocatícios 

(artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 8. Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 9. Homologada e transitada em 

julgado, expeça-se o necessário. 10. Após, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações devidas. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-02.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PIRES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARRETO EIRELI ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000003-02.2017.8.11.0020 REQUERENTE: VALDIR PIRES BARBOSA 

REQUERIDO: LUIS MARRETO EIRELI ME Vistos. 1. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9099/95. DECIDO. 2. Trata-se de 

ação monitória, proposta por VALDIR PIRES BARBOSA em desfavor de 

LUIS MARRETO EIRELI ME, ambos qualificados nos autos. 3. Ocorre que 

competência é a medida exata da jurisdição do órgão judicante, é o poder 

de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão jurisdicional, diante de um 

caso concreto. 4. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá 

a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na 

primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como 

matéria preliminar de defesa. Jamais poderá deduzir exceção de 

incompetência absoluta, em autos apartados, por completa impropriedade 

de procedimento, haja vista que viola o disposto no § 1º do artigo 64 do 

Código de Processo Civil de 2015. Mesmo porque, somente a arguição de 

incompetência relativa tem o condão de suspender o curso do processo 

principal. 5. Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani Fidélis dos 

Santos: “A incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, de ofício. 

Mas, se ele não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da contestação (art. 

113, § 1º), como matéria preliminar de defesa (art. 330, II) e não por 
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exceção (art. 307). Isto quer dizer que a simples alegação de 

incompetência absoluta, embora procedente, não suspende o processo, 

como ocorre com a exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. 

(...)” (Da obra Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157) – grifei e 

sublinhei. 6. A rigor do pleito inicial, o rito procedimental da ação monitória, 

especial por natureza, encontra vedação de cunho jurisprudencial e legal 

para tramitar no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que essa ação 

tem como alvo exclusivo a constituição do título executivo judicial. Se é 

certo que há a possibilidade de constituição de título executivo judicial nas 

ações que tramitam pelos Juizados Especiais, tal não significa que, sendo 

necessário outro rito, inteiramente distinto, possa o autor, a seu alvitre, 

fazer o transplante integral de um procedimento do Código de Processo 

Civil para a Lei nº 9.099/95, seguindo o caminho inverso daquele previsto 

pelo legislador. 7. Com efeito, é justamente o que se verifica com a ação 

monitória proposta, pois que, abstraído o valor que lhe fora atribuído, deve 

necessariamente sujeitar-se ao procedimento especial regrado pelos 

artigos 700 e seguintes do estatuto processual vigente. 8. Nesta esteira, 

inclusive, já decidiu nosso Tribunal: SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 

DA LEI N. 9.099/95 RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO 

ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é 

incompetente para o julgamento de ação monitória, porquanto esta possui 

rito próprio incompatível com o do Juizado. A propósito: "RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, 

DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". (Recurso Cível Nº 71003657418, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 26/02/2013). Ainda: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. Não é competente o Juizado 

Especial para o processamento da ação monitória, uma vez que esta 

possui rito próprio incompatível com o do Juizado. Jurisprudência 

dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO". (Recurso 

Cível Nº 71003396694, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/06/2012). SENTENÇA MANTIDA 

PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: 

"Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com 

a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão". HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte 

recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, 

ora fixados em 10% sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do 

artigo 20, § 4 , do CPC, observado o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, 

se for o caso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (RI, 536/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Data do Julgamento 08/08/2013, Data da publicação no DJE 19/08/2013) – 

grifei e sublinhei. “RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais 

("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido.” (RI, 513/2013, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 08/08/2013, Data da publicação no DJE 19/08/2013) – grifei e 

sublinhei.. 9. Ademais, a teor do que ensina o Enunciado n.º 08 do Fórum 

Permanente dos Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Brasil, in verbis: “Enunciado 8. As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.” 

10. Pelo Exposto, diante do breve exposto, da doutrina e das 

jurisprudências supracitadas, DECLARO a incompetência deste juízo para 

julgar o feito, nos termos dos artigos 3º, inciso I, e 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 64 do Código de Processo Civil de 2015 e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. 11. 

Sem custas e honorários. 12. Transitado em julgado, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 13. 

PUBLIQUE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-61.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEBIADES CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA MARQUES FRANCO RUSSI OAB - GO36716 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Número do Processo: 

1000012-61.2017.8.11.0020, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO 

MONETÁRIA, PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VALOR DA 

EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, 

JUROS]. REQUERENTE: ALCEBIADES CORREIA DA SILVA REQUERIDO: 

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM & CIA LTDA - EPP Vistos. O 

autor alega que firmou contrato verbal de prestação de serviço, contudo, 

não recebeu conforme pactuado. Em sua defesa, em síntese, a segunda 

parte reclamada se isenta de responsabilidade, invocando que o autor 

pleiteia contra parte diversa da contratada. Conforme documentos trazidos 

aos autos, a primeira parte faliu. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está prejudicada, 

dada a inépcia da inicial. Com razão a preliminar de ilegitimidade passiva 

aduzida pela reclamada, haja vista que a parte autora postula contra 

pessoa diversa da que lhe causou os danos supostamente relatados. 

Note-se que dos próprios documentos acostados à petição inicial, bem 

como com a contestação se aduz que as cobranças são concernentes a 

empresa diferente da ré. Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela reclamada, por se tratar de parte diversa e alheia 

aos fatos narrados. Outrossim, nos termos do art. 8º da Lei n. 9.099/95, 

temos: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, 

o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Sobre o tema é o 

entendimento majoritário, transcrevo: RECURSO CÍVEL. DEMANDA 

AFORADA CONTRA SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE TEVE SUA FALÊNCIA 

DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. ART. 8º DA LEI 

9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. 

Cuidando-se a demandada de sociedade empresária que teve sua falência 

decretada no curso do processo, impõe-se seja extinta a demanda, sem 

exame do mérito, posto que, nos termos do art. 8º, caput, da Lei 9099/95, 

a massa falida não poderá ser parte em processo que tramite perante o 

Juizado Especial 2. Sentença anulada. Extinção do feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 51, IV da Lei 9.099/95. (RI 

0003394-77.2016.827.9200, Rel. Juiz PEDRO NELSON DE MIRANDA 

COUTINHO, 2ª Turma Recursal Cível, julgado em 13/07/2016). Dessa 

forma, com a decretação de falência da primeira reclamada, este juizado 

torna-se incompetente para apreciar o caso em tela. Por outro lado, deixo 

de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos do art. 317 do 

CPC, eis que necessária apenas quando possível a correção do vício. 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 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 das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 9299 Nr: 503-49.2002.811.0008
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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: SB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KNBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14167, ISABELLA MENEGASSU DUTRA SANTANA - 

OAB:MT-11.125

 Vistos.

 Tratando-se de erro material, acolho os Embargos de Declaração opostos 

à fl. 220, para alterar a decisão de fl. 219 e fazer constar que a ação de 

exoneração alimentar foi proposta por SÉRGIO BUFFOLIM em desfavor de 

KELSSE NATHANIELLY BORIGOTO BUFFULIM.

 No mais, cumpra-se integralmente o que determinado na decisão fl. 219.

 Após, ARQUIVEM-SE mediante baixas e cautelas de praxe.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114431 Nr: 4412-11.2016.811.0008

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA DE PAULA ANDRADE 

AMORIM - OAB:265972/ SP, LUCIANE MARIA VOLLMER - OAB:14.540, 

MYCHELLY PIRES CIANCIETTI - OAB:265.972-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - DD. PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT - 

2287-B

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por USINAS ITAMARATI 

S/A. à decisão de fls. 287/288, que indeferiu o pedido de gratuidade de 

justiça.

 Alega que o pedido foi o diferimento do pagamento das custas 

processuais, uma vez que além de o valor da causa possuir valor elevado 

a embargante está passando por dificuldade financeira, razão pela qual 

não possui condições de recolher o valor das custas processuais.

 Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para o fim de 

conceder o diferimento das custas processuais – recolhimento ao final da 

ação.

 É, em síntese, o necessário. DECIDO.

 Alega a embargante que os créditos consubstanciados nas Certidões de 

Dívida Ativa n. 12.2.14.003155-06 e 12.6.14.005687-48 deveria estar com 

a exigibilidade suspensa, em razão da concessão do parcelamento 

ocorrido antes da propositura da execução fiscal. Ocorre que em razão 

do valor da causa, o valor das custas processuais que a embargante 

deveria recolher seria de R$ 31.545,25 (trinta e um mil, quinhentos e 

quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), mas em razão de 

dificuldades financeiras que a empresa vem passando, no momento, não 

consegue realizar o pagamento das custas iniciais.

 De fato, a embargante demonstrou por meio dos documentos de fls. 

221/225, que aderiu ao parcelamento em relação aos créditos 

consubstanciados nas CDA’S n. 12.2.14.003155-06 e 12.6.14.005687-48. 

Com efeito, tal situação não exime a embargante da responsabilidade 

quanto ao pagamento das custas iniciais, pois uma situação não é 

pressuposto de outra.

Por outro, o Código de Processo Civil trouxe uma novidade em relação ao 

recolhimento das custas iniciais que é o parcelamento (art. 98, § 6º, do 

CPC), cuja novidade veio para atender aos anseios de quem não tem 

condições momentâneas de ingressar em juízo e ainda e realizar o 

pagamento das custas. A possibilidade de parcelamento das custas 

iniciais é inovação que não implica em oposição de acesso ao Judiciário.

 Logo, indefiro o pedido de diferimento das custas iniciais ao final da ação, 

uma vez que a condição de ausência momentânea de recursos 

financeiros não equivale a condição de falência da empresa.

 Entretanto, considerando o elevado valor da causa o contexto visualizado 

é de deferir o parcelamento das custas iniciais.

 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ante a ausência de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil/2015; mas defiro a embargante o direito de recolher as custas iniciais 

em 6 (seis) parcelas iguais que deverá comprovar o pagamento da 

primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e, por consequência, o cancelamento na distribuição.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 99821 Nr: 1538-87.2015.811.0008

 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: Juscilene Gonçalves Silva Cavalcanti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 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.: 89277 Nr: 5008-97.2013.811.0008

 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: MOISES MANOEL 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:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 77/82, celebrado nestes autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL promovida 

por MOISES MANOEL DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, para que sejam aplicados os índices de correção 

monetária e juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na 

cobrança dos valores em atraso.

Intime-se a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres – (MT), 25 de Junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105317 Nr: 5038-64.2015.811.0008

 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: NILCINEIA DIVINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1) DEFIRO o pedido de suspensão do presente feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 
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despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento do processo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

extinção.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 22626 Nr: 2646-06.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO GODENCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamentos dos autos de fls. 182, concedendo 

vista dos autos, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte autora 

manifeste o que entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos ao arquivo 

procedendo com as baixas necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82975 Nr: 4711-27.2012.811.0008

 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: ILDA BENETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença intentada por Ilda Beneti em face de 

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

Recebida a execução à p. 139, determinou-se a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução.

À p. 141/144 a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Foi acolhida parcialmente a impugnação à p. 155/157.

À p. 159/160 a parte exequente apresentou os cálculos.

Com vista dos autos, a parte executada nada manifestou (p. 162).

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referentes ao valor exequendo, 

apresentados à p. 159/160, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 

924, II, ambos do CPC .

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, § 

1º e § 2º, da CF), observando-se o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.

Após o cumprimento integral da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 25 de Junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53300 Nr: 4052-52.2011.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON NICOLAU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 103/107, celebrado nestes autos de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXILIO DOENÇA 

promovida por GILSON NICOLAU DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que sejam aplicados os índices de 

correção monetária e juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

na cobrança dos valores em atraso.

Intime-se a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44196 Nr: 422-22.2010.811.0008

 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: MARIETA BENTO DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 176/183, celebrado nestes autos de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE promovida por MARIETA BENTO DE JESUS SILVA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que sejam 

aplicados os índices de correção monetária e juros de acordo com o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

Considerando que a parte autora já apresentou os cálculos às fls. 

186/192, dê-se vista à Autarquia requerida para manifestar-se no prazo 

de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres – (MT), 25 de Junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131542 Nr: 7408-45.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 28 

de agosto de 2018, às 13h30min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 
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Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 120309 Nr: 987-39.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 28 

de agosto de 2018, às 13h45min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121985 Nr: 2017-12.2017.811.0008

 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: DINA CLOVALSQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 28 

de agosto de 2018, às 15h00min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117651 Nr: 6395-45.2016.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZA NOBERTO COSTA

 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:

 Visto em correição,

 1. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 28 

de agosto de 2018, às 15h30min, consignando que incumbe(m) ao(s) 

advogado(s) da(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas 

por ele(s) arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo 

Código de Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, 

cópia da correspondência de intimação (AR) e do comprovante de 

recebimento. Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não 

compareça a solenidade aprazada, será presumida desistência quanto 

sua oitiva, nos termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo 

Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94914 Nr: 4431-85.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CAPRIOLI GONÇALVES, LUCIANE MARIA 

VOLLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o exequente para requerer o que de 

direito for no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136365 Nr: 2375-40.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BISPO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão do meirinho, intimo o requerente para que deposite o 

complemento da diligência no valor de R$ 1.065,00 (um mil e sessenta e 

cinco reais) que deverá ser depositada através de guia TJ/MT., e o recibo 

juntado aos autos, bem como transcrevo a certidão:

 "Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM Juiz de 

Direito da 2ª Vara, dirigi-me diversas vezes ao endereço mencionado e 

não tendo êxito, procedi buscas em diversos locais nesta comarca, por 

uma vez cidade de Nova Olímpia-MT., uma vez na Usinas Itamarati e três 

vezes na cidade Denise-MT., nesta data, localizei o referido veiculo, e 

após as formalidades legais procedi a apreensão do bem descrito no 

mandado, conforme auto em anexo. A seguir CITEI a requerida Josiane 

Bispo Correa, a qual após ouvir a leitura do r. mandado e da cópia da 

inicial, exarou sua nota de ciente e aceitou a contra fé que lhe ofereci.

Certifico ainda que as despesas de condução depositadas não foram 

suficientes para o custeio das despesas no cumprimento do r. mandado e 

com fulcro na Portaria nº 005/2009 - DF, Art. 2º, de 30 de Janeiro de 2006, 

se faz necessário uma complementação das despesas de condução no 
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valor de R$ 1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais) que deverá ser 

depositada através de guia TJ/MT., e o recibo juntado aos autos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138132 Nr: 3444-10.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADA, BBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: edison Pereira Prado - 

OAB:10585 E/14.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A CARTA PRECATÓRIA COM FINALIDADE DE CITAR E 

INTIMAR O REQUERIDO FOI EXPEDIDA. ENTRETANDO, ENCONTRA-SE 

AGUARDANDO PREPARO, DESSE MODO INTIMO A PARTE AUTORA NA 

PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE PROCEDA COM O 

RECOLHIMENTO DA GUIA DE PREPARO DA MESMA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124036 Nr: 3232-23.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO CARDOSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE O MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA FOI 

EXPEDIDO, ENTRETADO, ESTE ETÁ AGUARDANDO QUE SEJA 

RECOLHIDA DILIGÊNCIA DOS SRS. OFICIAIS DE JUSTIÇÃO, DESSE MODO, 

INTIMO O POLO ATIV, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO QUE RECOLHA A 

GUIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 25743 Nr: 2174-68.2006.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO DA COSTA, RAQUEL BARBOSA DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 Vistos em correição.

De proêmio, cancelo a audiência designada às fls. 100.

Considerando-se que a suposta convivente Veni Dalva da Silva, fora 

citada fictamente, e, por esta razão, não comprovara sua legitimidade na 

condição de herdeira do de cujus, defiro o pedido de fls. 103/105 para o 

fim de autorizar a expedição de alvará judicial, adjudicando o imóvel à 

descendente Jéssica da Rocha Costa, oficiando-se o cartório do 1º 

Registro de Imóveis referente à matrícula 14150 de fls. 106, saldados 

eventuais impostos incidentes de transmissão.

No mais, cumprida a determinação supramencionada, intime-se a 

inventariante para que requeira o que de direito, especialmente no tocante 

a eventuais pendências sobre bens remanescentes no arrolamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109920 Nr: 1663-21.2016.811.0008

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYRNA RIBEIRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, PATRICIA ALINE RAMOS - 

OAB:MT-7203

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 4770 Nr: 1058-71.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENOR EXPEDITO DE LIMA, WILTON 

RIBEIRO RANGEL, ZILMA RIBEIRO LOURENÇO RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:MT-9.124

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado de intimação na forma determinada 

à fl. 280.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11838 Nr: 1719-11.2003.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - MT, para devolução dos autos nº 

1719-11.2003.811.0008, Protocolo 11838, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 123019 Nr: 2628-62.2017.811.0008

 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: SARA PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição;

Ante as informações contidas no Malote Digital nº 8112017300339, 

noticiando que fora proferida decisão pela Instância Superior no IRDR – 

85560/2016, já admitido pelo Plenário da Seção de Direito Público, donde o 

Acórdão, de fls. 36 e seguintes, determinou a suspensão das demandas 

que debatem o objeto dos autos em análise, em seu cumprimento, 

determino que os presentes autos permaneçam em cartório até o 

julgamento final do referido incidente.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 105356 Nr: 5068-02.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDSS, SARA DOS SANTOS, JOSE RENATO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 Visto em correição,

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por Rickelmy Ruan da Silva 

Santos representada por sua genitora Sara dos Santos em face de José 

Ricardo da Silva (qualificados nos autos).

 Consoante se depreende da petição de fls. 57, a parte autora deixou de 

atualizar seu endereço nos autos, o que inviabilizou contato com a 

requerente, prejudicando o prosseguimento do feito.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a inocorrência de intimação da 

parte autora se deu pela em razão da desídia da própria parte, que deixou 

de atualizar seu endereço nos autos. Dessa forma, trago a baila o que 

preleciona os Tribunais Superiores. In verbis:

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 267, III DO CPC - RETORNO DE INTIMAÇÃO NEGATIVA ? DEVER 

DA PARTE AUTORA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS 

AUTOS - APLICAÇÃO DO ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - 

PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO - EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ ? 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e 

desprovido, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos exatos termos 

deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000111-09.2003.8.16.0082/0 - 

Formosa do Oeste - Rel.: Aldemar Sternadt - - J. 02.02.2016) (TJ-PR - RI: 

000011109200381600820 PR 0000111-09.2003.8.16.0082/0 (Acórdão), 

Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 02/02/2016, 1ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 15/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA POR 

DESÍDIA DA PRÓPRIA PARTE, QUE NÃO ATUALIZOU O SEU ENDEREÇO 

NOS AUTOS. CABIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052849486, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, 

Julgado em 25/04/2013) (TJ-RS - AC: 70052849486 RS, Relator: Antônio 

Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 25/04/2013, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2013)

A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia, fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pendentes, se houver, pela parte autora.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137507 Nr: 3088-15.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS MOTTA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATURAFRIG ALIMENTOS S/A, AGRO TOOLS 

- GESTÃO E MONITORAMENTO GEO ESPACIAL DE RISCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Em análise à exordial, verifica-se que a parte autora não juntou aos 

autos a matricula do bem. Além disso, anoto que fora atribuído à causa o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entretanto, tal numerário deve 

corresponder ao valor do imóvel objeto da presente ação, à luz do 

disposto nos artigos 291 e 292 do Estatuto Processual Civil, sendo que, 

pelos documentos acostados, infere-se que o montante equivalente ao 

valor do referido bem é superior ao valor conferido à causa.

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, aportando aos autos a respectiva matricula do 

imóvel, bem como, ajustando o valor da causa, e realizar o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias a ela correspondentes, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Não obstante, desde já indefiro o pedido liminar, eis que, embora a inicial 

apresente relatório do SEMA, em tese, favorável às alegações da parte 

autora (fls. 37/38), tal documento é insuficiente para concluir pela 

inexistência de desmatamento, isso porque, diferentemente do aduzido, a 

própria conclusão do citado relatório técnico de inspeção confirma áreas 

de desmate na propriedade rural, embora imputando-as como de pastagem 

consolidada.

 4. Ademais, à vista o laudo técnico de autoria ambiental que constatara o 

desflorestamento na gleba rural nos anos de 2009, 2013, 2014 e 2015, 

inclusive por imagens de satélite, inviável a concessão de liminar, no 

presente momento processual, para o fim de suspender sua eficácia, sob 

pena de perpetuar o dano ambiental, ainda que sob a roupagem de 

“consolidação de área para pastagem”.

 5. Após, realizada a emenda no prazo assinalado, considerando a 

instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação.

6. Cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado que, não sendo 

contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora.

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

8. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

9. Após, tornem-me os autos conclusos.

10. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

11. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137811 Nr: 3270-98.2018.811.0008

 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: NIVALDO ESPINOZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A, USINAS 

ITAMARATI S/A, GUANABARA AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S.A.JÚNIOR - OAB:OAB/MT 17.550, WAYNE 

A. COTRIM ARANTES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Em análise à exordial, verifica-se que a parte autora não juntou aos 

autos o comprovante de residência.

 2. Deste modo, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias emende a inicial, aportando aos autos o respectivo comprovante de 

residência, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 321 do 

Novo Código de Processo Civil.

3. Sem prejuízo, presentes os pressupostos, desde já defiro os benefícios 

da gratuidade da justiça, concedendo ao requerente as isenções 

previstas na Lei n.º 1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar 

essa concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela necessitada.

4. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

5. Cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado que, não sendo 

contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora.

6. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 
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hipóteses previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

7. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

8. Após, tornem-me os autos conclusos.

9. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

10. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117909 Nr: 6570-39.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ROBERTO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de novo mandado de busca e apreensão 

deferido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 105356 Nr: 5068-02.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDSS, SARA DOS SANTOS, JOSE RENATO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 Vistos.

Vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 105356 Nr: 5068-02.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDSS, SARA DOS SANTOS, JOSE RENATO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 6539

 Vistos.

Decorrido o prazo da defesa, sem sua apresentação, nos termos do artigo 

72, inciso II, do NCPC., nomeio curador especial ao requerido o(a) i. Dr. 

Lauro Everson Casasus Figueiredo atuante nesta Comarca o(a) qual 

deverá ser intimado(a) a fim de apresentar resposta em favor da ré, 

atentando-se a escrivania que esta providência somente deverá ser 

tomada em caso de não apresentação de resposta pelo(a) ré(u).

Fixo como honorários advocatícios o valor de 5URH, conforme tabela da 

Ordem dos Advogados de Mato Grosso

Após a resposta apresentada pelo i. Curador Especial, vista ao Ministério 

Público.

Às providências. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134920 Nr: 1497-18.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO FERREIRA, JOSE ROBERTO 

FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:13290-A

 Autos: 1497-18.2018.811.0008 - Código: 134920.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A missiva não se fez acompanhar de cópia da denúncia, requisito 

essencial para o seu cumprimento, conforme prevê o art. 1.360 da CNGC.

II – Em vista disso, solicite-se ao Juízo Deprecante as peças faltantes, 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 – Com a juntada dos respectivos documentos, atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado.

IV – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 26 de junho de 

2018, às 14 horas.

V – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

 VI – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 26 de março de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135205 Nr: 1677-34.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Abra-se vista dos autos ao MPE para que se manifeste quanto ao pedido 

de fls. 84/5. Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137702 Nr: 3204-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOZILAINE CARLO DE SOUZA BARROS, JEAN PAOLO 

PEREIRA COELHO DA SILVA, JOECIL APARECIDO DE SOUZA BORGES, 

WELINGTON ROLDAO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os requerentes acostaram aos autos documentos que 

comprovam a propriedade de terceiros, oficie-se a Autoridade Policial para 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifeste quanto ao 

interesse nos bens apreendidos. Após, com ou sem resposta, conclusos. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136455 Nr: 2435-13.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALECIO VIANA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631
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 Não havendo o réu JORGE ALÉCIO VIANA DE MORAES 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 

06 de agosto de 2018, às 15 horas, não havendo que se falar em excesso 

de prazo porque a prisão é datada de 16 de abril de 2018. II – O pleito de 

revogação da prisão preventiva, por ora, não merece acolhida. , 

mantem-se a decisão anterior desse Juízo que decretou a prisão 

preventiva pelos próprios fundamentos, a qual merece ser transcrita: 

Diante da recomendação da psicóloga do Juízo (fl. 82), oficie-se o CREAS 

para acompanhamento da vítima Pedro Henrique de França. Intimem-se 

todos. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135963 Nr: 2123-37.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE RODRIGO DA SILVA, ELIVELTON DE 

ARAUJO DA SILVA, ALEXSANDRO REGIS DA SILVA, DANIEL BELO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 III. Inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

agosto de 2018, às 13h30.Intimem-se as partes, as 

testemunhas/informantes por ambas arroladas e requisite-se a 

apresentação do(s) réu(s) .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 a missiva, comunique-se a 

defesa para que, querendo, acompanhe junto a este último a realização do 

ato (Súmula 273 do STJ).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.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.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.Barra do 

Bugres/MT, 21 de junho de 2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128888 Nr: 5905-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DOS SANTOS, PATRICK 

ANDREY DOS SANTOS, WANDERSON DA SILVA FRANCISCO, FELIPE 

MATEUS DA SILVA, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 13.599, LOURIVAL CRUZ DIAS - OAB:19358, PEDRO 

ROSA NETO - OAB:OAB/MT 9823, THIAGO OPOLSKI - OAB:20.259-MT

 Certifico que a Decisão Interlocutória de Pronúncia de fls. 649/671, 

transitou em julgado para o Ministério Público, bem como, para o Advogado 

LOURIVAL CRUZ DIAS - OAB:19358, Advogado PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823, e Advogado THIAGO OPOLSKI - OAB:20.259-MT na 

data de 28/05/2018. E transitou em julgado para a Defensoria Pública no 

dia 18/06/2018.

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 114354 Nr: 4360-15.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO UBIRAJARA PEREIRA, FRANCISCO 

CELSO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20977/O

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Considerando que o acusado João Ubirajara Ferreira encontra-se em local 

incerto e não sabido, conforme certidão de fl. 170-verso, aplica-lhe os 

efeitos do art. 367 do CPP.

Por outro lado, verifica-se que o acusado Francisco Celso Pereira foi 

interrogado em 14 de março de 2018, na Comarca de Curitiba-PR (fl. 175), 

contudo, a referida unidade ainda não procedeu com a devolução da carta 

precatória com o CD-ROOM em razão da greve dos Correios (fl. 179).

Em sendo assim, por não ter o denunciado contribuído para tamanho 

elastério, não havendo complexidade de causa, e considerando que a 

expedição da precatória não suspende a instrução criminal, sendo que, 

findo o prazo marcado, o julgamento pode ser realizado e, que uma vez 

devolvida à precatória, será juntada aos autos, a qualquer tempo , 

conforme §§ 1° e 2° do art. 222 do CPP, abra-se vista dos autos às partes 

para apresentarem alegações finais, via memorial, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sucessivamente, nos termos do art. 403, §3º do Código de Processo 

Penal.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-10.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES 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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 12298817 ,”Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução 

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

para:-Declarar a inexistência da dívida sub judice, determinando a 

exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao 

crédito decorrente da dívida combatida nestes autos, em até 05 (cinco) 

dias úteis sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais. Isento de custas e 

honorários advocatícios conforme previsto nos artigos 54 e 55, ambos da 

lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais.Remeto o projeto de 

sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior homologação” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE- Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana- Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-10.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR RODRIGUES 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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 12298817 ,”Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução 

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

para:-Declarar a inexistência da dívida sub judice, determinando a 

exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao 

crédito decorrente da dívida combatida nestes autos, em até 05 (cinco) 

dias úteis sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais. Isento de custas e 

honorários advocatícios conforme previsto nos artigos 54 e 55, ambos da 

lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais.Remeto o projeto de 

sentença ao Juiz de Direito para apreciação e posterior homologação” O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE- Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana- Gestora Judiciária Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500104-40.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAILZA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 12302857 “Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução 

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

para:-MANTER a liminar concedida no id 8105075 e Declarar a inexistência 

da dívida sub judice, em até 05 (cinco) dias úteis sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados 

especiais. Isento de custas e honorários advocatícios conforme previsto 

nos artigos 54 e 55, ambos da lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais.Remeto o projeto de sentença ao Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação.o” O processo está integralmente disponibilizada 

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

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana- Gestora Judiciária 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500104-40.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAILZA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 12302857 “Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução 

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

para:-MANTER a liminar concedida no id 8105075 e Declarar a inexistência 

da dívida sub judice, em até 05 (cinco) dias úteis sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados 

especiais. Isento de custas e honorários advocatícios conforme previsto 

nos artigos 54 e 55, ambos da lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais.Remeto o projeto de sentença ao Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação.o” O processo está integralmente disponibilizada 

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

9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana- Gestora Judiciária 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-25.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12297789 .“ Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, para:

-Declarar a inexistência da dívida sub judice, determinando a exclusão 

definitiva do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito 

decorrente das dívidas combatidas nestes autos no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária em caso de 

descumprimento, a qual arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitados 

ao teto dos juizados especiais;-Condenar a parte reclamada a pagar para 

a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do STJ 

de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento)...” O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000979-45.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.sentença ID do documento: 12312693 .“ Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada a restituir o Reclamante pela quantia 

correspondente ao valor de um Órgão Musical novo, Marca SCALLA, 

Modelo Ômega, a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária a partir da juntada do 

orçamento. Indefiro o pedido de indenização por danos morais. O valor se 

apurará buscando-se o menor preço de três orçamentos em lojas 

nacionais, por meio da internet, onde se poderá verificar a veracidade das 

informações.Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95)...” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRSOM LEMES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.sentença ID do documento: 12313355 .“ ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos 

da exordial para:A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes 

autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) MANTER 

A LIMINAR CONCEDIDA NO ID 9804000 ; C) CONDENAR a reclamada, a 

pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.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)...” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora 

Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-12.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.sentença ID do documento: 12340943 .“ Assim, diante da contumácia da 

parte reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95.Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito....” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-57.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JUNIOR DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.sentença ID do documento: 12341298 .“ Assim, diante da contumácia da 

parte reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95.Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito...” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CANAVARROS TEODORO DA SILVA (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:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.sentença ID do documento: 12341483 .“ Assim, diante da contumácia da 

parte reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95.Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito...” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500324-04.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

JOSE ALBERTO COUTO MACIEL OAB - DF00513 (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.sentença ID do documento: 12344598 .“ Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido exordial, em 

consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 

de Processo Civil, opino, ainda pela extinção do processo, com resolução 

do mérito. Em razão da litigância de má-fé, opino ainda pela condenação 

da parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) e 

indenização de 10% (dez por cento) ambos sobre o valor da causa, 

custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, 

c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE...” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-73.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 
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manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500424-56.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZINA DA SILVA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-66.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE SANTANA DE AMORIM (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500372-60.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONICE MARIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-27.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Reinaldo Lorençoni Filho OAB - MT0006459A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMARA ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento 12358444 “Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, para:

-Declarar a inexistência da dívida sub judice, determinando a exclusão 

definitiva do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito 

decorrente das dívidas combatidas nestes autos no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária em caso de 

descumprimento, a qual arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), limitados 

ao teto dos juizados especiais;-Condenar a parte reclamada a pagar para 

a parte autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” a partir 

desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.Isento de 

custas e honorários advocatícios conforme previsto nos artigos 54 e 55, 

ambos da lei 9.099/95.Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap 

Ramos Santana-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA LEANDRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença – ID, 12345318 do documento" OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do 

pedido de desistência da ação formulado pelo requerente ID 11976439, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 

2015.Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
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resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento.Publicada com a inserção no PJE. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap 

Ramos Santana- Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVA GOMES DA SILVA OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODALICE ELLIS DE OLIVEIRA CASTRO (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença - ID do documento12361304 “ ,HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que surtam e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado conforme id 

12059101, observando que foram preservados os interesses e vontade 

das partes e atendidas as formalidades legais.Em consequência, OPINO 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Transitado esta em 

julgado, ARQUIVE-SE os autos, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89979 Nr: 321-43.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE MARIA DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Embora tenha havido a intimação pessoal da parte autora (fl. 64), 

verifica-se que não foi cumprido o que havia sido determinado no 

despacho de fl. 59, uma vez que o Sr. Oficial foi omisso em não questionar 

à parte autora sobre a realização do exame médico, objeto da presente 

ação.

 Ante o exposto, determino seja a parte autora novamente intimada para 

que manifeste-se expressamente sobre o que determinado no despacho 

de fl. 59; bem como se tem interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção (art. 485, III, do CPC).

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96634 Nr: 5660-80.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA 

DO BUGRES, FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(art. 485,III, CPC).

 Após o decurso e não havendo manifestação, nos termos do artigo 485, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 25 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96709 Nr: 5723-08.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GONÇALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciane Maria Vollmer - 

OAB:14540/MT, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - OAB:12855/MT, 

SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação nos autos de que o acordo não foi cumprido, 

INTIME-SE a parte executada BRASIL TELECOM S/A., para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre os pedidos de fls. 211/213.

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para análise dos 

pedidos constantes na petição de fls. 211/213.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96698 Nr: 5713-61.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SILVA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - COMPANHIA GOLBAL DE VAREJO 

(SHOPTIME S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO HENRIQUE 

COLNAGO - OAB:145.521-SP

 Vistos etc.

 INTIME-SE pessoalmente a parte executada B2W COMPANHIA GLOBAL 

DE VAREJO (Americanas S/A.), para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe dados bancários para restituição do saldo remanescente 

depositado nos autos, conforme já determinado no despacho de fl. 208.

Após o decurso do prazo sem que manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE mediante baixas devidas.

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96367 Nr: 5483-19.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se se tem interesse no prosseguimento do feito, devendo, na 

oportunidade, juntar exames e laudos médicos atualizados a fim de aferir a 

necessidade e urgência da medida.

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para sentença.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 28 de junho de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96783 Nr: 5796-77.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAR E RESTAURANTE DORMITÓRIO PAULISTA - 

Procuradora CELMA CELI MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCO - TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão de fl. 132, INTIME-SE a exequente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento da 

execução.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96740 Nr: 5754-28.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENY CATHARINE DA COSTA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 71, consistente na 

expedição de ofício, porquanto as Cooperativas de Crédito encontram-se 

abarcadas pelo Sistema BACENJUD.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que de direito 

em 05 (cinco) dias.

 Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98498 Nr: 751-58.2015.811.0008

 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: JAIR ALVES TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a informação nos autos de que o autor faleceu e, 

tratando-se da possibilidade de habilitação dos herdeiros, defiro a 

substituição do polo ativo conforme requerimento de fl. 175.

 Retifique-se na capa dos autos para constar Espólio de Jair Alves Torres.

 Após, intime-se a inventariante Cleuda Almeida de Oliveira Torres, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique e qualifique todos os herdeiros 

do falecido.

 Na sequência, CITEM-SE pessoalmente todos os herdeiros para se 

pronunciarem no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 690 do CPC.

 Com a manifestação dos herdeiros, intime-se o requerido para manifestar 

em 5 05 (cinco) dias.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 100020 Nr: 2034-82.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COMÉRIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 2ª VARA 

CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE AGROPECUÁRIA LTDA, VALMOR 

JOSE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:117166, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:14.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98971 Nr: 1551-52.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT, BB 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAR MARIO FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILÁRIO ANTÔNIO FANTINEL 

JÚNIOR - OAB:20.954/A MT, JOÃO PAULO MIOTTO AIRES - OAB:48097 

PR

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33249 Nr: 24-46.2010.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPONCHIADO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIA MOLL - OAB:45292/RS, 

MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 8898, no prazo legal. Nada 

mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84220 Nr: 3306-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER & WERNER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ROSITO - 

OAB:44307/RS, GEORGE LIPPERT NETO - OAB:31135/RS, MARCIA 

MALLMANN LIPPERT - OAB:35570/RS, PRISCILA MAIRA LUCAS DA 

SILVA MACHADO - OAB:81478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intime-se a parte exequente, por meio de seu patrono, via DJE, para que 

se manifeste acerca da exceção de pré-executividade apresentada, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Com o decurso do prazo, certifique e retornem os autos conclusos.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73341 Nr: 1153-13.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73341

Vistos em correição.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, grafando as nossas melhores homenagens.

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

Campo Novo do Parecis/MT, 15 de junho de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 29445 Nr: 2844-09.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP, PAULO EDUARDO 

BLUMER PARADEDA - OAB:113928/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO MEDA - 

OAB:6.320

 Autos nº 2844-09.2008.811.0050 (Código 29445)

Exequente: Monsanto do Brasil Ltda.

Executado: Antonio Brunetta

Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte executada informou a impenhorabilidade do 

bem penhorado, intime-se a parte exequente, por meio de seu patrono, via 

DJE, para que se manifeste acerca do pleito apresentado, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de concordância tácita.

Com o decurso do prazo, certifique e retornem os autos conclusos.

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

Campo Novo do Parecis/MT, 05 de junho de 2.018

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37316 Nr: 669-37.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANA KARLA CASARIN FARIAS, CARLOS 

EGMAR DE ARAÚJO FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital e, via de 

consequencia, INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual 

endereço da parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as 

diligências administrativas realizadas, notadamente as especificadas 

nesta decisão, sob pena de extinção do feito.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60570 Nr: 1564-61.2012.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSE VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTOR & BASSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614/MT, THYAGO RODRIGO CASTRO - OAB:12648/MT, 

VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Custas processuais pela parte 

autora, observando-se o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as 

comunicações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 11 de junho de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19860 Nr: 178-06.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A CARDOSO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na sentença embargada.Por conseguinte, certifique o transito em 

julgado da sentença, certificando o decurso do prazo para interposição de 

recurso, com atenção ao disposto no art. 1.026 do CPC.Intimem-se as 

partes, por meio de seus patronos, via DJE.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 07 de 

junho de 2.018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 6420 Nr: 1622-50.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTIO FLAVIO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNY WALTER RIBEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:10.127, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3.568-B

 Vistos em correição,

Intime-se a parte exequente para que se manfieste acerca do pleito de 

chamamento do feito à ordem interposto pela parte executada, no prazo 

de quinze dias.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos.

Sem prejuízo, ATENTE-SE o Setor de Conferência, eis que o processo em 

comento se trata de ação de cumprimento de sentença, ou seja, processo 
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que não pertence a Meta 02 do CNJ. Assim, RETIRE-SE a etiqueta 

identificativa da capa dos autos, atentando-se para situações dessa 

natureza.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73141 Nr: 1031-97.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA ARTE METALURGICA LTDA ME, 

RENATO RAIMUNDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos infringentes e no mérito lhes dou 

provimento, em face da contradição apontado na sentença e, para tanto, 

CHAMO O FEITO À ORDEM para retificar a sentença proferida, a fim de 

HOMOLOGAR o acordo estabelecido entre as partes na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 36-37, para que produza seus efeitos 

legais e jurídicos, e, via de consequência, suspenda-se o andamento do 

presente feito até o dia 12/10/2018 (item 3 – f. 36 verso).Com o decurso 

do prazo, intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE, para 

manifestar acerca do cumprimento do acordo no prazo de 05 (cinco) 

dias.O decurso in albis do prazo acarretará em aceitação tácita quanto o 

cumprimento integral do acordo, com consequente extinção do 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96065 Nr: 103-44.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 103-44.2018.811.0050 (Código 96065)

Autor: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Requerido: Maria Aparecida de Oliveira Medeiros

Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 15).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 15, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

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

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

Campo Novo do Parecis, 08 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40395 Nr: 648-27.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE LOSS DALZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO - OAB:12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.Feitas as anotações e baixas devidas, 

proceda-se ao ARQUIVAMENTO destes autos.Sem custas, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da AJG.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 04 de junho de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94648 Nr: 4558-86.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BENASSI, JOÃO PAULO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor do termo de audiência de f. 27, CERTIFIQUE quanto a 

apresentação de contestação da parte requerida.

Em seguida, intime-se a parte autora para manifestar o que entender de 

direito no prazo de quinze dias.

Por fim, certifique o cumprimento desta decisão e tornem os autos 

conclusos.

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

Campo Novo do Parecis/MT, 08 de junho de 2.018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60898 Nr: 1901-50.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URANDIR DA COSTA MACEDO, DIOCY 

APARECIDA MOURA SILVA, URANDI DA COSTA MACEDO SERVIÇOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro José Gomes Junior - 

OAB:8194-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na sentença embargada.Por conseguinte, certifique o transito em 

julgado da sentença, certificando o decurso do prazo para interposição de 

recurso, com atenção ao disposto no art. 1.026 do CPC.Intimem-se as 

partes, por meio de seus patronos, via DJE.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92401 Nr: 3219-92.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMP MATIAS MERCADO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sem delongas, denoto que o exequente não exauriu todas as 

possibilidades para encontrar bens, fundamentando seu pedido apenas 

que não localizou de bens em nome dos executados, o que é insuficiente 

para justificar a quebra do sigilo.

Registre-se que é necessário postergar a realização de buscas nos 

sistemas disponíveis ao Poder Judiciário posto que a parte exequente 
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deve comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis para um 

regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a expedição de 

ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, SERASA, Junta 

Comercial, dentre outros.

 Assim, friso que não há notícia nos autos de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisas na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

Destarte, ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, existindo 

outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração pública 

estadual para tentativa de localização de bens em nome do executado.

Posto isto, com base na posição pacificada no STJ, indefiro, por ora, o 

pedido de consulta via Sistema Renajud e demais sistemas 

disponibilizados pelo Poder Judiciário.

Com isso, intime-se a exequente, pessoalmente, para no prazo de dez 

dias, indicar bens passíveis de penhora em nome da parte contrária, 

comprovando as diligências nos autos, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após, voltem conclusos para deliberações.

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

Campo Novo do Parecis (MT), 11 de junho de 2.018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80853 Nr: 1346-91.2016.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. BACKES FUNK - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80853

Vistos em correição.

Interposto o recurso de apelação, certifique se houve a apresentação das 

razões, se não, intime-se para apresentação, no prazo legal.

Em seguida, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo1009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de contrarrazões, 

certifique e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

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

Campo Novo do Parecis/MT, 13 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66454 Nr: 494-38.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCEVELDVLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A 

OAB/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 494-38.2014.811.0050 (Código 66454)

Autor: Banco Fiat S/A

Requerido: Belcar Veículos Ltda.

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela parte autora em 

face do requerido, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover atos e 

diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa 

por mais de 30 (trinta) dias, inclusive após de intimada pessoalmente 

conforme AR de f. 64 verso.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Conforme se verifica à f. 64 verso, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, manteve-se inerte, obstando 

assim, o andamento regular do feito (f. 65).

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Proceda-se às baixas e formalidades devidas.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

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

Campo Novo do Parecis/MT, 08 de junho de 2.018

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87019 Nr: 172-13.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTÔNIO ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela Fazenda Pública 

em face da parte executada acima nominada.

A parte exequente informa o adimplemento do débito objeto da presente 

demanda, requerendo, por conseqüente a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o singelo relatório.

Decido.

No decorrer do procedimento a executada quitou integralmente a dívida, 

requerendo a exequente a extinção do feito pelo cumprimento integral da 

obrigação.

Com efeito, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos dos artigos 

156, inciso I, do Código Tributário Nacional e 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos autos, o executado 

satisfez a obrigação.

Com efeito, eventual penhora efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(s).

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.

P.R.I.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60783 Nr: 1786-29.2012.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADM CONSORCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARTINS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação porposta pela parte autora em face da requerida, ambas 

acima nominadas.

O feito seguiu o devido tramite processual, oportunidade que a parte 

autora pugnou pela desistência da ação na petição pretérita.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que não houve a formação da relação triangular, 

visto que a parte requeria ainda não foi citada.
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Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ocorrer sem 

o consentimento do réu, caso ainda não oferecida a contestação (art. 485, 

§4º, CPC), desnecessário alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Sem honorários.

 Custas processuais pela parte requerente.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82919 Nr: 2496-10.2016.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nereu Machado dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O. BERTA EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA SERRA - OAB:3436/RO 

7001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação porposta pela parte autora em face da requerida, ambas 

acima nominadas.

O feito seguiu o devido tramite processual, oportunidade que a parte 

autora pugnou pela desistência da ação na petição pretérita.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que não houve a formação da relação triangular, 

visto que a parte requeria ainda não foi citada.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ocorrer sem 

o consentimento do réu, caso ainda não oferecida a contestação (art. 485, 

§4º, CPC), desnecessário alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito.

Sem honorários.

 Custas processuais pela parte requerente.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60562 Nr: 1556-84.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVOAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE LIMA METALÚRGICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido formulado pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas e nominadas acima.

O feito seguiu o devido tramite processual, oportunidade que a parte 

autora pugnou pela desistência da ação na petição pretérita.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que não houve a formação da relação triangular, 

visto que a parte requeria ainda não foi citada ou caso tenha sido citada 

na petição de desistência manifestou concordância com pedido.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ocorrer sem 

o consentimento do réu, caso ainda não oferecida a contestação (art. 485, 

§4º, CPC), ou, ainda, a concordância expressamente manifestada com a 

desistência, desnecessário alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Honorários, se houver, na forma estabelecida na petição de desistência.

 Custas processuais, se houver, conforme estabelecido na petição de 

desistência, ou não havendo manifestação, pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62061 Nr: 16-64.2013.811.0050

 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: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELI DIVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A, JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT 

16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido formulado pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas e nominadas acima.

O feito seguiu o devido tramite processual, oportunidade que a parte 

autora pugnou pela desistência da ação na petição pretérita.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que não houve a formação da relação triangular, 

visto que a parte requeria ainda não foi citada ou caso tenha sido citada 

na petição de desistência manifestou concordância com pedido.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ocorrer sem 

o consentimento do réu, caso ainda não oferecida a contestação (art. 485, 

§4º, CPC), ou, ainda, a concordância expressamente manifestada com a 

desistência, desnecessário alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Honorários, se houver, na forma estabelecida na petição de desistência.

 Custas processuais, se houver, conforme estabelecido na petição de 

desistência, ou não havendo manifestação, pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69545 Nr: 2919-38.2014.811.0050

 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: NOVOAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME, 

EDSON ZEFERINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE LIMA METALÚRGICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido formulado pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas e nominadas acima.

O feito seguiu o devido tramite processual, oportunidade que a parte 

autora pugnou pela desistência da ação na petição pretérita.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que não houve a formação da relação triangular, 

visto que a parte requeria ainda não foi citada ou caso tenha sido citada 

na petição de desistência manifestou concordância com pedido.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ocorrer sem 

o consentimento do réu, caso ainda não oferecida a contestação (art. 485, 

§4º, CPC), ou, ainda, a concordância expressamente manifestada com a 

desistência, desnecessário alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 
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homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Honorários, se houver, na forma estabelecida na petição de desistência.

 Custas processuais, se houver, conforme estabelecido na petição de 

desistência, ou não havendo manifestação, pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 76994 Nr: 3365-07.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIAGRO COMÉRCIO E REPRES. DE PROD. AGRIC. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRICAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA 

DE VEÍCULOS LTDA., NAJU DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido formulado pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas e nominadas acima.

O feito seguiu o devido tramite processual, oportunidade que a parte 

autora pugnou pela desistência da ação na petição pretérita.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que não houve a formação da relação triangular, 

visto que a parte requeria ainda não foi citada ou caso tenha sido citada 

na petição de desistência manifestou concordância com pedido.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ocorrer sem 

o consentimento do réu, caso ainda não oferecida a contestação (art. 485, 

§4º, CPC), ou, ainda, a concordância expressamente manifestada com a 

desistência, desnecessário alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Honorários, se houver, na forma estabelecida na petição de desistência.

 Custas processuais, se houver, conforme estabelecido na petição de 

desistência, ou não havendo manifestação, pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81708 Nr: 1769-51.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE SEVERO DA SILVA DAVILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DAVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido formulado pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas e nominadas acima.

O feito seguiu o devido tramite processual, oportunidade que a parte 

autora pugnou pela desistência da ação na petição pretérita.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que não houve a formação da relação triangular, 

visto que a parte requeria ainda não foi citada ou caso tenha sido citada 

na petição de desistência manifestou concordância com pedido.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ocorrer sem 

o consentimento do réu, caso ainda não oferecida a contestação (art. 485, 

§4º, CPC), ou, ainda, a concordância expressamente manifestada com a 

desistência, desnecessário alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Honorários, se houver, na forma estabelecida na petição de desistência.

 Custas processuais, se houver, conforme estabelecido na petição de 

desistência, ou não havendo manifestação, pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94496 Nr: 4468-78.2017.811.0050

 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: SILVANA DO CARMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE C. N. DO PARECIS/MT- SENHOR ÁLVARO JOSÉ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA MATOS AMARAL - 

OAB:21978-B/MT, DÉBORA MARQUES VAN DER SAND - 

OAB:21.262/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, MAIRA GIOVANA 

LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido formulado pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas e nominadas acima.

O feito seguiu o devido tramite processual, oportunidade que a parte 

autora pugnou pela desistência da ação na petição pretérita.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que não houve a formação da relação triangular, 

visto que a parte requeria ainda não foi citada ou caso tenha sido citada 

na petição de desistência manifestou concordância com pedido.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ocorrer sem 

o consentimento do réu, caso ainda não oferecida a contestação (art. 485, 

§4º, CPC), ou, ainda, a concordância expressamente manifestada com a 

desistência, desnecessário alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Honorários, se houver, na forma estabelecida na petição de desistência.

 Custas processuais, se houver, conforme estabelecido na petição de 

desistência, ou não havendo manifestação, pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95235 Nr: 4877-54.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEMIS JACKSON REZENDE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido formulado pela parte autora em face da parte 

requerida, ambas devidamente qualificadas e nominadas acima.

O feito seguiu o devido tramite processual, oportunidade que a parte 

autora pugnou pela desistência da ação na petição pretérita.

É o relatório.

Decido.

De início, observa-se que não houve a formação da relação triangular, 
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visto que a parte requeria ainda não foi citada ou caso tenha sido citada 

na petição de desistência manifestou concordância com pedido.

Dessa forma, considerando que a desistência da ação pode ocorrer sem 

o consentimento do réu, caso ainda não oferecida a contestação (art. 485, 

§4º, CPC), ou, ainda, a concordância expressamente manifestada com a 

desistência, desnecessário alongar indevidamente o curso da lide.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Honorários, se houver, na forma estabelecida na petição de desistência.

 Custas processuais, se houver, conforme estabelecido na petição de 

desistência, ou não havendo manifestação, pela parte autora.

Com o trânsito em julgado, após as baixas necessárias, arquivem-se os 

autos.

Publique-se, registre-se e intime-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 217-51.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA BARRIOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A 

OAB/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pela parte autora em 

face do requerido, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento, deixou a parte autora de promover atos e 

diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa 

por mais de 30 (trinta) dias, inclusive após de intimada pessoalmente 

conforme AR encartado aos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Conforme se verifica na certidão constante nos autos, a parte autora, 

apesar de devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, 

manteve-se inerte, obstando assim, o andamento regular do feito.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

Proceda-se às baixas e formalidades devidas.

Sem prejuízo, desentranhe-se o despacho que antecede esta sentença (f. 

não numerada), eis que não se trata de processo concluso no período 

antecedente a saída dessa magistrada para usufruto de compensatórias.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 340-78.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI JOSE ZENANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155.574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:72640A, WELSON 

GASPARINI JUNIOR - OAB:116.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 340-78.2018.811.0050 (Código 96409)

Autor: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Requerido: Wanderlei José Zenande

Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte autora em 

face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 21).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 21, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

 Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

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

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

Campo Novo do Parecis, 19 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 36352 Nr: 3141-45.2010.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTON KELLER, LEOPOLDO TAUBINGER 

FILHO, ROBERT KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, FERNANDO 

MASSAIRO ROSA SATO - OAB:245.819, HELENISE SESTI REGHELIN - 

OAB:OAB/RS 57752, JOÃO BATISTA DE ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:9.847, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, 

LUANA DE ALMEIDA - OAB:, LUIZ CARLOS CÁCERES - OAB:26.822-B, 

MARCELO SALVI - OAB:22.364-A/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, Sérvio 

Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT, TATIANA RAMLOW DA SILVA 

COSTA - OAB:19078, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTON KELLER, Cpf: 17726352949, Rg: 

163483-0, brasileiro(a), casado(a), agricultor, Telefone 99879344, 

atualmente em local incerto e não sabido LEOPOLDO TAUBINGER FILHO, 

Cpf: 48452516949, brasileiro(a), casado(a), agricultor e atualmente em 

local incerto e não sabido ROBERT KELLER, Cpf: 55856047915, 

brasileiro(a), casado(a), agropecuarista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido pelo autor em face da requerida, 

condenando-a ao pagamento de R$ 2.181.432,65 (dois milhões, cento e 

oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco 

centavos), com atualização monetária, com incidência a partir do 

vencimento da obrigação (art. 397, CC) e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação .Condeno a requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e em honorários advocatícios e de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com 

fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando, 

em especial, o trabalho realizado, o tempo decorrido, o valor em 

questão.Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão a Defensoria 

P ú b l i c a  n o m e a d a  c o m o  c u r a d o r a 

especial.Publique-se.Registre-se.Intime-seCom o transito em julgado, 

arquive-se o feito com as anotações necessárias.Concomitantemente, por 

se tratar de processo incluso na META 02 CNJ, dê-se as baixas 

necessárias, inclusive no que tange a retirada da etiqueta identificativa 
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dos autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 07 de março de 2.018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza 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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 18 de junho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75406 Nr: 2386-45.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARX ALLAN FREIRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARX ALLAN FREIRE DA SILVA, Cpf: 

95601228191, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE APRESENTE 

CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO AOS 

AUTOS.

Despacho/Decisão: Autos nº: 2386-45.2015.811.0050 (Código 

75406)Requerente: Banco Bradesco S/ARequerido: Marx Allan Freire da 

SilvaVistos.Trata-se de requerimento de diligências a serem realizadas 

pelo Poder Judiciário no intuito de localizar o atual endereço da parte 

requerida.É o relato necessário.Decido.Pois bem, em que pese às 

alegações da parte requerente, noto que inexiste interesse público ou do 

próprio Judiciário na busca das informações requisitadas. Do mesmo 

modo, a satisfação individual aqui almejada não se qualifica ao ponto de 

ensejar um juízo ativo como ocorreria, por exemplo, em casos que 

envolvam menores em situação de miserabilidade.No caso dos autos, 

compete ao próprio requerente interessado trazer provas e diligenciar 

para a descoberta e localização do endereço do requerido, devendo o 

Judiciário, assim proceder, somente se comprovadamente impossibilitada a 

parte de providenciar tais informações, tendo, portanto, caráter 

subsidiário.Existem decisões que amparam a tese aqui perfilhada, como se 

verifica de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

"verbis":"EXECUÇÃO - Requisição de Informações sigilosas - Nãocontraria 

o art. 198, do Código Tributário Nacional o acórdão que confirma decisão 

negativa de requisição de informações sigilosas, posto que ao interesse 

da parte em garantir execução, sobreleva a manutenção do sigilo que 

anormal assegura, tanjamos quando, no caso, não se apresenta em jogo o 

interesse da justiça." (Rec.Esp.19.468-CE, rei. Min. Dias Trindade, julg. Em 

24.3.92, 3a Turma do STJ).No mesmo sentido, também:"EXECUÇÃO - 

Requisição e informações - Indeferimento - Não se justifica requisição de 

declaração de renda do executado e de informações sobre a propriedade 

de veículos, a pedido de credor, seja porque a primeira tem caráter 

sigiloso e seja por não estar o aparelho judiciário à disposição dos 

jurisdicionados para realizar investigação deste tipo" (REsp. 28.067/2-MG, 

rei. Min. Waldemar Zveiter, julg. em 24.11.92, DJU 59:5256, de 29.3.93, 3a 

Turma do STJ).AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO 

DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA 

DE SIMILITUDE FÁTICA. IMPROVIMENTO.I. Não se mostra cabível pedido de 

expedição de ofícios a órgãos da administração pública com o objetivo de 

serem fornecidas informações sobre o devedor sem que o credor tenha 

envidado esforços para tanto.Precedentes.II. A ausência de similitude 

fática entre os casos confrontados impede o conhecimento do recurso 

especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.Agravo improvido.

(AgRg no Ag 798.905/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 16/09/2008, DJe 30/09/2008)Entendo que o deferimento o 

pedido de f. 30 afastaria indevidamente o Poder Judiciário da sua função 

precípua de dirimir conflitos sem privilegiar alguma das partes o que, 

certamente, não pretendo.Em razão do exposto, ante o caráter não 

consultivo do Poder Judiciário, ao menos neste momento processual, não 

podem ser deferidas, devendo a parte interessada demonstrar, e não 

apenas alegar, que empenhou esforços para a localização de bens da 

parte requerida. Destarte, INDEFIRO os requerimentos de consulta de 

endereço lançado à f. 37.Assim, intime-se o requerente para indicar o 

atual endereço da parte requerida, em 10 dias, sob pena de extinção e 

a r q u i v a m e n t o  d o  f e i t o . A p ó s ,  v o l t e m  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 15 de janeiro de 2017.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza 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, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 18 de junho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100629 Nr: 2334-44.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12.602/MT, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74334 Nr: 1716-07.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIANA DOS SANTOS, Filiação: 

Dorvalina dos Santos e Moisés Viana da Silva, data de nascimento: 

31/12/1982, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, convivente, diarista. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação para audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/09/2018 às 15:30hs, a ser realizada na sala de audiências deste Juizo, 

sendo - lhe de direito fazer-se acompanhar de representante da 

Defensoria Pública.

Resumo da Inicial: DENÚNCIA em desfavor de SEBASTIANA DOS SANTOS 

, brasileira, convivente, diarista, nascida no dia 31/12/1982, em Cascavel - 

PR, filha de DORVALINA DOS SANTOS e MOISES VIANA DA SILVA, 

residente na Rua 34, nº232 - N, Centro de TANGARÁ DA SERRA - MT pela 

prática da seguinte infração penal: "No dia 16 de junho de 2007, na rua 

Pavão, s/n, Dormitório do Chapolin, nesta cidade, a acusada guardava 510 

gramas de folhas secas de maconha (Droga) e 97,6 gramas de pasta 

base de cocaína (droga). A droga fora apreendida no quarto do local e a 

pasta base no interior do ventilador. Inquirida, confessou ser proprietária 

das drogas apreendidas. Praticando conduta do artigo 33 caput da lei nº 
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11.343/2006.

Despacho/Decisão: Vistos, Tendo em vista que esta magistrada estará em 

gozo de compensatórias durante o período de 02 a 30 de maio de 2.018, 

RETORNEM os autos a Escrivania.Com o retorno desta magistrada, tornem 

os autos conclusos ao gabinete, imediatamente, obedecendo a ordem de 

conclusão desta data.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eberson Renato Alves 

Soares, digitei.

Campo Novo do Parecis, 25 de junho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-48.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FILHO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000315-48.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARIO FILHO ALVES SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Inobstante o argumento da parte autora, 

suas razões não merecem prosperar, por ora, pois não restou preenchido 

o requisito da probabilidade do direito, haja vista que os descontos 

referentes ao cartão de crédito em folha de pagamento denotam, em 

análise de cognição sumária, legalidade.É que já vem sendo realizado 

desde o ano de 2015 e, neste sentido, não vejo neste momento qualquer 

abuso no desconto. Da mesma maneira, considerando que os descontos 

ocorrem desde o ano de 2015 ausente igualmente o perigo na demora. 

Repiso, trata-se de análise em sede de tutela antecipada, podendo durante 

o trâmite processual a parte autora demonstrar elementos ausentes nesta 

fase inicial a ensejar o reconhecimento da ilegalidade dos descontos. 

Assim, indefiro o pedido de tutela antecipada. Sem prejuízo, determino que 

a parte autora emende a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para que 

apresente comprovante de endereço válido, não sendo a mera declaração 

suficiente para suprir o documento necessário, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 25 de junho de 

2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000243-61.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 26 de Junho de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-46.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000244-46.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de suspensão do processo. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento. 

Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 26 de Junho de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-14.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE RODRIGUES DE ARAUJO PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000369-14.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 26 de Junho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000713-89.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI OAB - RS73380 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARGEMIRO LOCATELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 26 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000713-89.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 199.879,27; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios, Citação] Partes do 

processo: Parte Autora: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Parte Ré: ARGEMIRO LOCATELI OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000719-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BASSO CANALE OAB - RS47034 (ADVOGADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE AGUIAR (REQUERIDO)

ARGEMIRO LOCATELI (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000719-96.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o recolhimento das custas 

necessárias ao recebimento e processamento desta carta precatória. Na 

inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 18 

de junho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000720-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINETH DE ALMEIDA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 26 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000720-81.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 40.263,84; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parte Ré: CLAUDINETH DE ALMEIDA 

NASCIMENTO OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA 

SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, 

JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000731-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CLAUDIO SCHOYNASKY (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 26 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000731-13.2018.8.11.0051; Valor causa: 0,00; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Intimação] Partes do processo: Parte 

Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Parte Ré: ROGERIO 

CLAUDIO SCHOYNASKY OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA 

SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, 

JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000771-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELIM DOS SANTOS BARALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA ROSA DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 26 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000771-92.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 26.112,20; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [CITAÇÃO, Citação] Partes do 

processo: Parte Autora: ANGELIM DOS SANTOS BARALDI Parte Ré: 

MARINALVA ROSA DE JESUS OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000792-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DIVINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS (REQUERIDO)

ANDRE PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 26 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000792-68.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 53.859,00; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios, Diligências] Partes 

do processo: Parte Autora: EMILIO DIVINO RODRIGUES Parte Ré: ANDRE 

PAULO DOS REIS e outros OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA 

SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, 

JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 3419-2418

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000672-25.2018.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO MARTINS DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24092/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000672-25.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Cumpra-se integralmente a última decisão proferida nos autos. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 26 

de junho de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000796-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRAS E CIFRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ESTER CARMELA BAUM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 26 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000796-08.2018.8.11.0051; Valor causa: 0,00; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Intimação] Partes do processo: Parte 

Autora: BASF SA Parte Ré: SAFRAS E CIFRAS IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA - EPP e outros OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII- Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000820-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINO MASSAYUKI ITO OAB - PR18595 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE POLIANE ALVES SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 26 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000820-36.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 50.392,66; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Citação] Partes do processo: Parte 

Autora: ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA Parte Ré: 

ALINE POLIANE ALVES SILVA OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VANESSA SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 - TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000823-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO JOSE DE AGUIAR (REQUERIDO)

PAULO CEZAR DE AGUIAR (REQUERIDO)

JANELISE MARIA FIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 26 

de junho de 2018. Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 

56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), em 

emissão de guia "on line" (diligência, emissão de guia de diligência), 

devendo comprovar nos autos o pagamento. Processo: 

1000823-88.2018.8.11.0051; Valor causa: 0,00; Tipo: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261); Espécie: [Atos executórios] Partes do 

processo: Parte Autora: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: LAURO JOSE 

DE AGUIAR e outros (2) OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. VANESSA 

SILVA TIAGO FUJII Analista Judiciário SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, 

JARDIM CAMPO REAL II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 3419-2418

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000835-05.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LIMA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

 

Autos nº 1000835-05.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Do que se infere da inicial, o Requerente teria agendado, ao que 

parece por duas vezes, o atendimento perante o Requerido. Entretanto, 

por alguma razão, não se juntou nos autos a resposta dada ao seu pedido 

de benefício, embora, nas razões da inicial, tenha sido mencionado o 

indeferimento. Assim, porque, como se sabe, o indeferimento 

administrativo passou a ser considerado como pressuposto do 

ajuizamento da ação previdenciária, INTIME-SE o Requerente, na pessoa 

de seu ilustre Procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte a 

comprovação da negativa supostamente feita pelo Requerido, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 20 de junho de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32570 Nr: 2687-62.2010.811.0051

 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: Cadore Bidoia e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ótima Comercial Exportação e Importação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio José Mateus Guimarães 

- OAB:9722-A/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ÓTIMA COMERCIAL EXPORTAÇÃO E 

IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 08154430000170. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 7.396,97 (Sete mil e 

trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: CADORE BIDOIA E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, CNPJ nº 26.552.687/0006-76, com sede em Campo Verde-MT, 

propor a presente AÇÃO MONITÓRIA, em face de OTIMA COMERCIAL DE 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ nº 08.154.430/0001-70, com sede em Campo Verde-MT, pelas 

razões de fato e de direito: DOS FATOS: A requerente é credora da 

requerida, no emportância de R$4.780,00, (quatro mil setecentos e oitenta 

reais),representado pelo cheque 000120, conta corrente 000089, agência 

1157, da Caixa Economica Federal de Campo verde-MT, cujo valor 

atualizado expressa-se pelo ontante de R$ 7.396,97(sete mil, trezentos e 

noventa e seis reais e noventa e sete centavos), requer a citação da 

requerida no endereço declinado acima,para efetuar o pagamnmento do 

débito; seja admitida todas as provas em direito admitido, seja julgado 

procedente o presente pedido; dá o valor da causa R$ 7.396,97 (sete mil, 

trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos).

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  A u t o s  n °  2 6 8 7 - 6 2 . 2 0 1 0 . 8 1 1 . 0 0 5 1  - 

32570MonitóriaDespacho.Vistos em correição.CITE-SE a Requerida por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, fazendo-se consignar as 

advertências indicadas na inicial.Na inércia da Requerida, NOMEIO, desde 

logo, o ilustre Defensor Público como Curador Especial, abrindo-se-lhe 

vista dos autos para a defesa dos interesses da Parte.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 14 

de agosto de 2017.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Izabel Borecki, 

digitei.

Campo Verde, 25 de junho de 2018

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138374 Nr: 9989-98.2017.811.0051

 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: Maria Aparecida Clemente

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n° 56/2007 - CGJ, para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 12/07/2018 às 09h15min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129203 Nr: 5327-91.2017.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alferino Soares Canuto Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à petição e documentos 

juntados aos autos pela parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144798 Nr: 2573-45.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Silva Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n° 56/2007 - CGJ, para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 12/07/2018 às 09h20min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141172 Nr: 915-83.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Carvalho Bertogna

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n° 56/2007 - CGJ, para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 12/07/2018 às 09h25min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109434 Nr: 2213-81.2016.811.0051

 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: CLAUDIO DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 
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OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente 

improcedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente.CONDENO o 

Requerente ao pagamento das custas, sobrestando-se, porém, sua 

exigibilidade, por força do deferimento do benefício da gratuidade da 

Justiça. Sem honorários, independentemente da gratuidade, dada a 

omissão dos ilustres Procuradores. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

14 de junho de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133774 Nr: 7762-38.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuzentino Ramos da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos, nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n° 56/2007 - CGJ, para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

que designo para o dia 12/07/2018 às 09h30min, em sala própria no Fórum 

desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a perita, 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115905 Nr: 5114-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STOCKTON-AGRIMOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroseeds Produtos Agricolas Ltda, Marcelo 

Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198.905/SP, José Ercílio de Oliveira - 

OAB:9977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para 

retirar a Carta Precatória expedida para a penhora e avaliação do bem, 

comprovando nestes autos sua distribuição no Juízo Deprecado (Comarca 

de Capão da Canoa-RS) no prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21175 Nr: 3519-03.2007.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Financial Services 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:SP/170628-A, Nathalia Steffens - OAB:OAB/RS74512, Rafael 

Bicca Machado - OAB:SP/354.406

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALBERTO DURANTI, 

para devolução dos autos nº 3519-03.2007.811.0051, Protocolo 21175, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73399 Nr: 2386-47.2012.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plínio Pereira Borges - Espólio, Mariana Pereira Borges

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74525 Nr: 3522-79.2012.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altino Scheffer Christovão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALTINO SCHEFFER CHRISTOVÃO, Cpf: 

50242865100, Rg: 759.216, Filiação: Learcino Leodoro Christovão e Maria 

Scheffer Christovão, data de nascimento: 26/11/1970, brasileiro(a), natural 

de Medianeira-PR, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ALTINO 

SCHEFFER CHRISTOVÃO, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9513/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/09/2012

 - Valor Total: R$ 13.988,81 - Valor Atualizado: R$ 12.717,10 - Valor 

Honorários: R$ 1.271,71

Despacho/Decisão: Vistos etc. Cite-se a parte Executada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar o principal e seus acessórios ou nomear bens à 

penhora. (art. 8º da Lei 6.830/80). Não havendo pagamento, nem 

oferecimento dos bens à penhora, proceda-se o arresto dos bens da 

devedora, tantos quantos bastem para garantir a Execução. (art. 7º da Lei 

6.830/80). Havendo penhora ou arresto, proceda-se o registro 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no artigo 14, da Lei 6.830/80, e avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Garantido o Juízo, poderá a parte Executada 

oferecer embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 20, §4°, do Código de Processo Civil. Expeça-se Mandado de Citação, 

Penhora e Avaliação. Cumpra-se.

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.

 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, 
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digitei.

Campo Verde, 25 de junho 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.: 108251 Nr: 1913-22.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFdS, MSSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBdFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para manifestar acerca da certidão da Sra 

Oficial de Justiça, bem como, para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136546 Nr: 9048-51.2017.811.0051

 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: Vanda do Rosario Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456, Paulo Ferreira dos Santos - OAB:24092/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação (ref. 15)no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 117964 Nr: 159-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Rural Produtos Agropecuarios Ltda-Me, 

VALDIRENE FRANCISCA BERALDO PARREIRA, Delúbio Jean Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (ASSENT. SANTO ANTÔNIO DA 

FARTURA), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado de penhora e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138128 Nr: 9859-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oidio Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para em 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da 

certidão do oficial, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141647 Nr: 1105-46.2018.811.0051

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovany Eduardo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144698 Nr: 2527-56.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Magri

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 136448 Nr: 8980-04.2017.811.0051

 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: Aparecida Maria Prati Angonese

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82739 Nr: 2387-61.2014.811.0051

 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 do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quesiene Gomes da Silva

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

- OAB:OAB/MT 16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona Urbana, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de busca 

e apreensão e citação, bem como providenciar o preparo e distribuição da 

Carta Precatória, da Comarca de Vitória da conquista-BA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132134 Nr: 6983-83.2017.811.0051

 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: Sergio Augusto Fromberg Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação no prazo lega.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati
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 Cod. Proc.: 105951 Nr: 1193-55.2016.811.0051

 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: NOBERTINA CONSTANCIA DE JESUS

 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:

 INTIMO a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 118237 Nr: 348-86.2017.811.0051

 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: Kerrl Lucia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UIRES GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que junto a seguir extrato de andamentos da carta 

precatória de citação distribuída na Comarca de Barra do Garças-MT.

Certifico ainda, que INTIMO a parte autora para se manifestar sobre a 

diligência negativa, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135566 Nr: 8571-28.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender, Luciana Gasparetto Prestes Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca da certidão da Sra Oficial 

de Justiça, no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 115988 Nr: 5166-18.2016.811.0051

 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: CREOSVALDO TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o autor para manifestar-se acerca da petição de ref. 46, bem 

como par impulsionar o feito requerendo o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146349 Nr: 3170-14.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Tocantins/TO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Thomas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 3170-14.2018.811.0051 - Cód. 146349

Espécie: Carta Precatória / Criminal

Data e horário: 14 de junho de 2018, às 17:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Promotor de Justiça.

Consta pedido de redesignação de audiência, conforme folha de ref. 11.

DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. DESIGNO nova 

data para oitiva da testemunha Jorci Antônio da Silva para o dia 29 de 

agosto de 2018, 13h20min. O Ministério Público sai intimado. Intime-se a 

testemunha, por mandado, e o advogado, via DJE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146645 Nr: 3286-20.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uriel Hansel Pereira Rondon, Guilherme 

Gnoatto, Irael Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Autos n° 3286-20.2018.811.0051 (146645)CriminalDecisão.Vistos 

etc.DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas 

Partes.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

agosto de 2018, às 15h30min de Mato Grosso.Intimem-se o Representante 

do Ministério Público, os Acusados, o Defensor Público, a vítima e as 

testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente, observando a 

necessidade da expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das 

partes ou testemunha resida fora da Comarca, cientificando as partes 

acerca desta expedição.Por fim, OFICIE-SE à Autoridade Policial, 

solicitando informação acerca existência ou não de investigação em 

andamento, visando apurar a prática de delito contra o patrimônio cometido 

contra o estabelecimento denominado “O Boticário”, em que teria ocorrido 

a subtração do aparelho celular, o qual foi solicitado a restituição nos 

autos, na forma da cota ministerial de p. ref. 26. Requisitem-se os 

acusados.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de réus presos, 

inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista, caso necessário.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário.Às providênciasCampo Verde/MT, 21 de junho de 

2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 106771 Nr: 1472-41.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Monteiro dos Reis, Beatriz Monteiro dos 

Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Givanildo Gomes - 

OAB:12635

 Autos n° 1472-41.2016.811.0051 (106771)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O acusado ALMIR MONTEIRO DOS REIS, devidamente citado, por meio de 

sua curadora, apresentou resposta à acusação por Advogado 

constituído, postergando as razões de sua defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve também para 

demonstrar a inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 

do CPP, todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva 

estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 
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qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, única requerida pelas Partes.

Contudo, antes de designar audiência, INTIMEM-SE a Defesa do Acusado 

e o Ministério Público para manifestarem eventual concordância quanto à 

utilização da prova emprestada nos autos código 87357 (processo de 

origem), a fim de que surtam os efeitos legais.

Não havendo impugnação pelas partes, DETERMINO que seja expedida 

carta precatória para interrogatório do réu na comarca onde reside, 

devendo acompanhar as peças imprescindíveis do processo.

Cumpra-se, com urgência.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de junho de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 3802-16.2013.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Ferreira Vidotto de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almirão dos Santos 

Espanga - OAB:10085

 INTIMAÇÃO do patrono(a) do réu Dra. Flávia Almirão dos Santos Espanga 

para no prazo legal efetuar o recolhimento do valor referente as custas 

processuais, no importe de R$ 507,71(quinhentos e sete reais e setenta e 

um centavos)conforme cálculo de fls. 590.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141575 Nr: 1075-11.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aldeir da Silva Lima, Sidinei Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Scherer - OAB:3.720

 INTIMAÇÃO do patrono do réu José Aldeir da Silva Lima, Dr. VALDIR 

SCHERER para, no prazo legal apresentar as razões de defesa uma vez 

que seu cliente manifestou o desejo de recorrer da sentença Ref.98,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74703 Nr: 3701-13.2012.811.0051

 AÇÃO: Arresto / Hipoteca Legal->Medidas Assecuratórias->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Caso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 Assim, DETERMINO que seja expedido oficio ao Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca para que seja feita a inscrição da Hipoteca Legal, 

com fulcro no artigo 135, do CPP, no imóvel matriculado sob o número 

12.691.Após o cumprimento do ato determinado e não havendo 

interposição de recurso em sentido estrito, certifique-se o trânsito em 

julgado e DETERMINO que o presente feito seja remetido ao juízo civil e 

acostado na ação de código 98227, conforme determina o artigo 143 do 

CPP. Ciência ao Ministério Público, observando a suspeição do Dr. Arivaldo 

Guimarães da Costa Júnior. Intimem-se as partes, via DJE. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.Campo Verde/MT, 23 de janeiro 

de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138301 Nr: 9948-34.2017.811.0051

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Vieira Guimarães, Manoel Junior 

Lima Grizoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCO ANTONIO VIEIRA GUIMARÃES, 

Filiação: Sebastiana Vieira Guimarães, data de nascimento: 27/02/1982, 

brasileiro(a), natural de Prainha-PA, casado(a), andarilho e atualmente em 

local incerto e não sabido MANOEL JUNIOR LIMA GRIZOTO, Filiação: Alci 

Neres Fonseca e Manoel Lima Grisoto, data de nascimento: 21/11/1993, 

brasileiro(a), natural de Nova Brasilândia-MT, solteiro(a), andarilho. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos indiciados acima qualificados, para 

comparecerem perante a Secretaria da 3ª Vara Criminal nesta Comarca de 

Campo Verde - MT, a fim de retirar os objetos apreendidos nestes autos, 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da expiração do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: Autos n° 9948-34.2017.811.0051 (138301)Inquérito 

PolicialDecisão.Vistos etc.Nos termos do pronunciamento do Ministério 

Público retro, que acolho e adoto como razão de decidir, determino o 

arquivamento do presente inquérito policial. Anote-se, comunique-se e 

intime-se, após, arquivem-se estes autos, com as formalidades de 

praxe.DETERMINO a restituição dos objetos apreendidos (p. 46) ao 

indiciado, mediante termo. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias sem a 

reclamação do valor ou não sendo localizado o indiciado, proceda-se a 

sua destruição.Notifique-se o representante do Ministério Público.Oficie-se 

a Autoridade Policial.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Campo Verde/MT, 26 de março de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza 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, Dejanira Dias Martins, 

digitei.

Campo Verde, 15 de maio de 2018

Leandro Castro Pini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 07/08/2018 Hora: 13:20 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRIAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 07/08/2018 Hora: 10:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000905-22.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JACIELE SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 07/08/2018 Hora: 14:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-07.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RITA KACIA TRINDADE AZALINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 07/08/2018 Hora: 10:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-74.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TARITA SUELI DA SILVA GALANO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 07/08/2018 Hora: 14:40 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-44.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO DANTAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 07/08/2018, às 15h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS FERREIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/08/2018, às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000781-73.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE ERHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA MARCELE GARBUGIO FRANZOTTI OAB - MT0011982A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 18 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/08/2018, às 15h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON MARCONDES DE CAXIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRIDCAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia dia 07/08/2018, às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000859-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SEMP TOSHIBA S A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 06/08/2018, às 14h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 
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implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 31/07/2018, às 16h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46610 Nr: 2483-45.2014.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPO DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Zanon, Janete Ines Marcon Zanon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MENDES - 

OAB:34.861/SC, CLAUDIA DA SILVA PRUDÊNCIO - OAB:19.054-A/SC, 

PAULA MALUF TEIXEIRA - OAB:13.175/SC, TIAGO MEURER DA SILVA 

- OAB:37.146/SC, ULI MOREIRA BERNARDES - OAB:34.562/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Tendo em vista a sentença prolatada nos autos de embargos, bem como 

seu trânsito em julgado, impulsiono os autos para intimar as partes a sem 

manifestarem no prazo legal, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46395 Nr: 2309-36.2014.811.0029

 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): Francisco Pereira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR CAMPOS - 

OAB:Mat. 1358666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 Tendo em vista a certidão retro acerca da impossibilidade de emissão do 

RPV, impulsiono os autos ao Embargado/exequente, para que se 

manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58482 Nr: 26-35.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rita Nunes da Silva Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE PENHORA/AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO em 

que é parte credora: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, e 

parte devedora: Ana Rita Nunes da Silva Gomes, me dirigi ao endereço 

mencionado e não localizei Bens disponíveis em nome de Ana Rita Nunes 

da Silva Gomes, possui apenas a casa de moradia ( financiada) e os bens 

que guarnecem a residência, sendo: 01 TV 40’, 01 Geladeira marca 

Brastemp duplex, 01 fogão a gás, 01 jogo de sofá 2 e 3 lugares, Armário 

de cozinha, 02 camas de casal, 02 guarda-roupas, 01 mesa, 02 cadeiras 

e 01 máquina de lavar roupa. Diante do exposto devolvo o mandado à 

secretaria. Certifico que, deixei de intimá-la porque não houve penhora de 

bens."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53217 Nr: 253-59.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu o prazo de citação sem 

interposição de embargos. Assim, impulsiono os autos à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65282 Nr: 323-08.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CANARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DAVID JAZINSKI, IRIANE DE FÁTIMA 

JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A, LEONARDO MEDEIROS TELES - OAB:OAB/GO 28.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador Cássio Bruno Barroso e LEONARDO 

MEDEIROS TELES, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal, para cumprimento do mandado de penhora e 

demais atos, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65929 Nr: 749-20.2018.811.0029

 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: FERRARI AGROPECUÁRIA E ADMINISTRADORA DE 

BENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CANARANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRASIL DO PINHAL PEREIRA 

SALOMÃO - OAB:OAB/SP 21.348, EVANDRO ALVES DA SILVA GRILI - 

OAB:OAB/SP 127.005, JOSE LUIZ MATTHES - OAB:OAB/SP 76.544, 

MARCELO VIANA SALOMÃO - OAB:OAB/SP 118.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Municipal - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador JOSE LUIZ MATTHES, BRASIL DO PINHAL 

PEREIRA SALOMÃO, MARCELO VIANA SALOMÃO, EVANDRO ALVES DA 

SILVA GRILI, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre 

as preliminares argüidas pelo Requerido em sua contestação, encartada 

às fls. 43/53.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-32.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Processo nº 1000135-32.2017.8.11.0029 Vistos. 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 CPC. Das Preliminares 

Da Ilegitimidade Passiva No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada, rejeito-a de plano, haja vista a responsabilidade solidária que se 

estabelece entre o vendedor e o fabricante na cadeia de consumo, nos 

termos do art. 18 do CDC. Necessidade De Perícia Rejeito também a 

preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e 

necessidade de perícia, pois inocorrente in casu. Passo ao mérito. 

Registro, inicialmente, 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. Trata-se de ação de indenização exclusivamente por danos 

morais ao argumento da Reclamante de ter adquirido um produto junto a 

Reclamada, e o mesmo apresentou vício. Assevera que procurou a 

fornecedora, todavia, a mesma nada vez para resolver o problema, diante 

de que visa obter deste juízo a condenação a indenizar-lhe por danos 

morais que alega haver sofrido. Conforme as regras do CDC quando um 

produto apresenta vício de adequação o direito de reclamar pelos vícios 

aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias a partir da 

entrega, e, ainda e nos mesmos prazos, sendo o vício oculto, a contar 

esse prazo a partir da descoberta. O § 1º do art. 18 do CDC concede ao 

fornecedor de bens o direito de proceder ao reparo dos vícios de 

qualidade, no prazo de 30 dias, sendo que somente após esse interregno, 

sem o devido saneamento do vício, nasce o direito à tríplice escolha do 

consumidor as hipóteses esculpidas nos incisos I, II e III do referido texto 

legal. Pois bem. Destarte, apesar da presente ação tratar de relação de 

consumo a Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde 

do feito. A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. A 

Reclamante tem o ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua 

realidade. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a Reclamada a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. In 

casu, ainda que considerada está técnica deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, não há verossimilhança das alegações da 

parte Autora, logo está configurada a ausência do cumprimento de seu 

dever em consignar ao menos indícios de suas alegações. A regra 

insculpida no Código de Defesa do Consumidor é clara: a defesa não tem 

que provar o ordinário, mas sim o extraordinário!!. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Nesse 

quadro, de fato, para ser possível a responsabilização da parte 

Reclamada por disponibilizar à parte Autora produto com vício de 

adequação, caberia a Reclamante comprovar a data da compra do produto 

para análise do curso do prazo legal de garantia, bem como qual vício 

ocorreu no aparelho celular, o que não restou demonstrado nos autos. 

Logo, não tendo o consumidor demonstrado a constituição de seu direito e 

que tenha se submetido ao procedimento estabelecido na lei consumerista, 

não há como se falar em dano moral, porquanto não restou caracterizado 

um dos elementos essenciais da responsabilidade civil, o ato ilícito. 

Ademais, nesse ponto observo que, além de a Reclamante não provar seu 

direito, não consta nos autos qualquer pedido de restituição por danos 

materiais. Ora, é inconcebível que a Autora tenha sofrido danos imateriais 

de modo tão grave que justifique a concessão de uma satisfação de 

ordem pecuniária, se não há sequer pedido de indenização por danos 

materiais. Portanto, o pedido por danos morais não comporta acolhimento. 

Pelo exposto, com exame de mérito, julgo improcedente a pretensão 

deduzida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I do NCPC. 

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 ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 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, 11 de junho de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000148-31.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

V. MELCHIORS E CIA. LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PANAZZOLO (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000148-31.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Preliminar – Da Revelia Apenas registro 

que, a parte Reclamada, citada e intimada para comparecer à sessão de 

conciliação, manteve-se inerte, não tendo ofertado contestação, de modo 

que é revel. Estando a revelia plenamente caracterizada; deve ser 

aplicada a regra do art. 344 do Código de Processo Civil e artigo 20 da Lei 

9.099/95, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Os 

artigos referidos estabelecem que: Art. 20 - Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. E este não é o caso em que 

se possa convencer pela contrariedade da alegação inicial. A revelia 

eleva a versão factual trazida pela Reclamante a foros de verdade formal 

ou processual e, principalmente, pelos documentos juntados. Passo ao 

mérito. Trata-se de Ação de Cobrança, alegando a parte Autora que a Ré 

adquiriu várias mercadorias assumindo o pagamento, porém não foi 

devidamente adimplido. O pedido se acha devidamente instruído. Ante ao 

conjunto probatório existente no feito, a conclusão é no sentido de que a 

pretensão inicial é pertinente, uma vez que a parte Autora apresentou 

várias cópias de documentos assinados pela Ré, dando conta de que 

realmente existiu o negócio jurídico, qual seja compra e venda de 

produtos. Assim, restando comprovado o débito da Reclamada, bem como 

o não pagamento da dívida, necessário se faz a condenação do 

pagamento dos valores pleiteados pela Reclamante. 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 TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial para: - condenar a parte 

Reclamada a pagar à Reclamante, o importe de R$ 25.641,84 (vinte e cinco 

mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), que 

deverá ser 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, ambos a partir do INADIMPLEMENTO de cada 

obrigação positiva e líquida - termo – mora ex re (art. 397, caput, do 

Código Civil). Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na 

forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 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, 12 de 

junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIO RENE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Autos nº 1000031-06.2018.8.11.0029 Visto. Dispenso o Relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. MÉRITO A parte reclamante pretende ver a 

parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros de 

inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte reclamada, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que o débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros 

de consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. E a 

parte reclamada está com razão, posto que os documentos anexados 

(CONTRATO), devidamente assinados pela parte reclamante, cuja 

assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às lançadas na procuração, e 

documentos pessoais, cujos valores não foram adimplidos, o que justificou 

o encaminhamento do nome e CPF da parte reclamante ao rol de 

inadimplentes. Ainda, consta nos autos cópia dos documentos pessoais 

da parte Autora que foram apresentados no momento da contratação, 

juntamente com extratos e demonstrativos com relação de operações 

renegociadas. E, isso não é só. Em busca no sistema Projudi, há processo 

idêntico e anterior a esses autos, protocolizado pelo mesmo patrono, sob 

o nº 8016495-98.2017.811.0003, perante o Juizado Especial Cível de 

Rondonópolis. Ocorre que àqueles autos foi prolatado sentença de 

homologação de desistência da parte Autora, o que por si só permite a 

interposição de novo processo para discutir a demanda. Porém, nesse 

ponto, invoco o instituto da prova emprestada a fim de corroborar este 

decisum, pois aqueles autos a parte reclamante informa endereço 

residencial à cidade de Rondonópolis, e agora alega total 

desconhecimento da relação jurídica que por certo lá contratou, conforme 

alegado pela Ré. Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a 

parte reclamante pretende ser premiada com a condenação da parte 

reclamada em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má-fé 

da reclamante. Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF 

da parte reclamante nos órgãos de restrição ao crédito configura-se 

exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a 

questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que distorce a 

sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, consistente na 

tão almejada indenização por danos morais. Por fim, destaco que a 

imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já que, por 

injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela parte 

reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. Isto posto, 

por todo o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na 

exordial. Condeno a parte reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

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

e honorários de advogado, que fixo em 20% do valor da causa - art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

reclamada. Após o trânsito em julgado, a parte reclamante deverá ser 

intimada, através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. 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, 13 de junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-88.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIO RENE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Autos nº 1000032-88.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da reclamante pela reclamada. A reclamada 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado com o reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte reclamante. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, e nem cópia da gravação da contratação, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante 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. No que concerne aos danos morais, em análise à declaração 

juntada nos autos com a peça inicial, verifica-se que a parte autora possui 

OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se dizer moralmente atingido aquele que 

possui outra restrição, como os noticiados no extrato dos órgãos de 

restrição ao crédito. Assim, não há o que se falar de abalo de crédito, e, 

consequentemente indenização por dano moral. Não é possível 

reconhecer que o consumidor tenha experimentado com a inscrição 

indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação 

não lhe seria incomum. Quanto à alegação da reclamante que a outra 

restrição está sendo discutida em outro processo e é também indevida, 

somente poderá ser considerada desconstituída após prolação de 

sentença procedente transitada em julgado, o que não consta nos autos. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e julgo parcialmente procedente a 

pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte reclamante das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. 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 ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 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, 13 de 

junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-64.2017.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DENDENA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Processo cível nº 8010103-64.2017.8.11.0029 Ação de cobrança – direito 

administrativo SENTENÇA Vistos. LOURDES DENDENA BATISTA, 

qualificada na exordial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO 

DE CANARANA, aos fundamentos que no ano de 2012, a requerida não 

teve o reajuste nos vencimentos básicos decorrente da modificação do 

piso nacional e que as aulas excedentes não tiveram o pagamento de 

verbas reflexas. Com a inicial juntou documentos. A requerida, citada 

contestou, impugnado os pedidos feitos pela parte Autora, no que tange à 

questão do piso nacional e negando a incidência de verbas reflexas nas 

aulas excedentes. Juntou documentos. A requerente impugnou. As partes 

postularam pelo julgamento antecipado da lide. É o relato. DECIDO. 

PRIMEIRO PONTO: piso nacional proporcional à jornada de trabalho. O piso 

nacional deve ser adequado às disposições regentes da matéria. Com 

efeito sendo aplicáveis o artigo 2º, “caput” e § 3º, da Lei n. 11.378/2008. 

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 

cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 

Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. ... § 3o Os 

vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no 

mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.” Sendo 

o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, piso este para uma 

jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria do MEC. Então, 

considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, deve ter o piso 

proporcional a isso, restando o piso estes professores em R$ 1.088,25. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 

7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 

Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o 

artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a 

correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora 

municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido 

dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais 

advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do 

mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF 

reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial 

nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a 

incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a 

remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de 

mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos 

declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 

11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 

4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito 

ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. 

Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 

(201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de 

Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).” Como a parte autora percebia 

naquele ano vencimentos de R$ 1.583,07 (Janeiro a Dezembro), com 

exceção do mês de Junho que recebeu o valor de R$ 1.691,05, de fato, o 

vencimento da autora já está além do piso nacional. Quanto à 

proporcionalidade do reajuste de 22,22% dado naquela ocasião para 

reajuste do piso, ele somente vincula o primeiro nível da carreira, 

porquanto, o modo como será readequada a tabela dos diversos níveis da 

carreira, deve ser procedida conforme a conveniência do Município, pois 

não cabe ao Poder Judiciário, a título de isonomia, conceder o mesmo 

percentual de aumento, quando há vedação expressa nesse sentido, 

conforme a súmula vinculante n. 37 do STF. “SÚMULA VINCULANTE Nº 37 

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” A 

súmula veda a aplicação da isonomia, pois, como a lei n. 11.378/2008 

estabeleceu apenas o piso mínimo, em regulamentação ao artigo 60, inciso 

III, “e”, do ADCT, não pode o magistrado aplicar a isonomia, porquanto 

deve a Administração Municipal, consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 

37, X da Constituição Federal (CF), reger a situação através da edição de 

lei municipal. Resta, portanto, prejudicado o pedido da autora quanto à 

equiparação do piso ao seu respectivo nível de carreira. SEGUNDO 

PONTO: aulas excedentes e verbas remuneratórias reflexas. Vem a lume 

para regência do caso, a aplicação da norma geral dos servidores 

municipais de Canarana/MT – Lei Complementar n. 028/2002: “Art. 60. 

Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, 

conforme símbolos, classes, níveis e referências e somente poderá ser 

fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa em 

cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e 

sem distinção de índices. Art. 61. Remuneração é o vencimento do cargo 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias 

estabelecidas em lei.” A lei municipal define vencimento como sendo o 

salário-base do servidor (artigo 60). E a remuneração, como todas as 

verbas permanentes ou temporárias que incidem no caso concreto (artigo 

61). Na Lei Complementar n. 100/2011, está a forma pela qual se deve 

calcular o adicional de férias: “Art. 61. Independentemente de solicitação, 

será paga ao profissional da educação, por ocasião das férias, um 

adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de 

férias.” A previsão é a mesma da Lei Complementar n. 28/2002: “Art. 73. 

(…) § 1º. Independentemente de solicitação, será pago o servidor, por 

ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração 

correspondente ao período de férias.” Segundo o art. 155 da Lei 

Complementar 28/2002: “Art. 155. A gratificação natalina, que equivale ao 

13º (décimo terceiro) salário previsto na Constituição Federal, 

corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor 

fizer jus no mês de dezembro por mês de efetivo exercício no respectivo 

ano. (…) § 2º. Nos casos de servidores que percebam horas extras com 

habitualidade, a Administração poderá pagar a gratificação natalina 

calculada sobre a média da remuneração do ano.” Tanto no caso do terço 

de férias, quanto no décimo-terceiro, resta expressamente disposto em lei 

que as verbas incidem sobre a remuneração do servidor municipal de 

Canarana/MT. E como a remuneração engloba vantagens permanentes e 

temporárias (artigo 61 da Lei Complementar n. 028/2002), então as aulas 

excedentes (fl. 14) também devem ser consideradas como remuneração, 

o que não poderia atingir, como regra, outras vantagens pecuniárias, 

porque as aulas excedentes configuram verdadeiro serviço a maior 

praticado pelos professores. Todavia, o adicional de tempo de serviço, 

previsto no artigo 164 da Lei Complementar n. 028/2002, não incide sobre 

a remuneração, por falta de previsão legal, portanto, não poderá ser 

concedido. Isto posto, julgo parcialmente procedente a demanda, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, apenas procedente quanto ao 

pedido do reconhecimento das verbas reflexas de terço de férias e de 

décimo terceiro-salário que deverão levar em conta também a base de 

cálculo das aulas excedentes, e improcedentes os demais pedidos, 

conforme fundamentado. Condeno ainda o Município ao pagamento de 

10% do valor do proveito obtido pela autora, a título de honorários de 

sucumbência, cujo valor será apurado, juntamente, com o efetivo valor a 

pagar, em sede de liquidação de sentença. O valor devido será apurado 

em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do NCPC). Correção monetária 

desde a data em que deveriam ter sido pagas as verbas reflexas, tendo 

como referência dezembro/2012 (inteligência da Súmula n. 43 do STJ). 

Índice de correção pelo IPCA. Nesse sentido: (...) 2. Diante da declaração 

de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei n. 9.494/1997 

pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF), a Primeira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.270.439/PR, julgado 

sob o rito dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que, nas 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deveria ser calculada com base no Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do AgRg na PET na ExeMS 

8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015) Juros de mora desde a citação 

válida no processo de conhecimento (artigo 240 do NCPC), tendo por base 

legal a remuneração básica e juros legais da caderneta de poupança 

(artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido: 1. No pagamento de verbas 

remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros moratórios incidem 
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da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.º 

do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior a 24/8/2001, data de 

publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o art. 1.º-F à 

Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 

2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30/6/2009, que deu nova 

redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) no percentual 

estabelecido para caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei n. 

11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 1125190/PR, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, 

DJe 23/02/2016) Sem custas (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. 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, 14 de junho de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE NOVOTNY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Processo nº 1000028-51.2018.8.11.0029 Vistos etc. Relatório dispensado 

pelo art.38 da Lei 9.099/95. Passo ao julgamento da lide, em vista da 

desnecessidade de produção de prova em Audiência (art. 355, I, do CPC). 

Passo a analisar. Registro, inicialmente, 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. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus 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. 

Trata-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica, 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais, proposta pela 

Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de que foi 

indevidamente cobrada por plano não contratado _; mesmo sendo 

consumidora dos serviços da fornecedora Ré _; não sendo por ela 

solicitada qualquer alteração de plano. O nome da parte Autora está 

vinculado a plano originário junto a Ré, “Plano Oi Conta Total Light”, 

contratado desde o ano de 2012, incluindo serviços de telefonia fixa, 

móvel e internet. Porém, passou a ser cobrada por serviço vinculado a 

outro plano denominado “Oi Plano 50”, exclusivo para celular, que declara 

nunca ter contratado. Pois bem. No caso em comento, verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao passo que não 

demonstrou efetivamente a existência de contratação do plano rechaçado 

pela parte Autora. Reconhece ainda a inexistência de débitos em nome da 

parte Autora. Restou incontroverso nos autos que a parte Autora após 

estar insistentemente sendo cobrada por plano que não solicitou, na 

tentativa de cancelar o contrato indesejado, desembolsou o montante de 

R$ 28,00 (vinte e oito reais), conforme solicitado pela Reclamada. Por 

certo, esses valores foram indevidamente cobrados e devem ser 

devolvidos, em dobro, pois preenchimentos os dois requisitos para a 

subsunção da norma: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo 

consumidor do valor indevidamente cobrado. Vale dizer, da análise dos 

autos, verifico que a negativa de contratação declarada pela parte 

Reclamante não foi ilidida pela Reclamada, portanto é também procedente 

o pedido de declaração de inexistência dessa relação jurídica. Com 

relação à reparação por danos morais, a insurgência da Reclamante não 

prospera. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação dos 

serviços pela Reclamada, na medida em que a mesma não procedeu com 

a devida cautela causando aborrecimentos ao consumidor. Porém, muito 

embora tenha sido demonstrada a prestação defeituosa do serviço, tal 

situação não se afasta do mero inadimplemento contratual, insuscetível de, 

por si só, ensejar abalo moral à consumidora, pois não ficou a parte 

Reclamante privada dos serviços ou teve seu nome inscrito em órgãos der 

restrição ao crédito. As alegações de dano sofrido pela Autora constituem 

meros transtornos e dissabores. Não se desincumbindo de comprovar a 

efetiva violação ao direito de personalidade, está ausente o pressuposto 

necessário ao cabimento da indenização por danos morais. Vai afastada, 

portanto, a pretensão compensatória almejada na inicial. Ante ao exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art.487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE DO PEDIDO, para o fim 

de: - Condenar a parte Ré a REPETIR/PAGAR à parte Autora, em dobro - 

art.42, parágrafo único, do CDC -, o valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis 

reais), corrigido monetariamente a partir do DESEMBOLSO/PAGAMENTO 

das quantias indevidas, com base no INPC e acrescido de juros de 1% (um 

por cento) a partir da citação; - Declarar a INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO 

JURÍDICA derivada do objeto do contrato “Oi Plano 50” e determinar que a 

parte Ré realize o seu CANCELAMENTO, bem como se ABSTENHA de 

cobrá-lo de qualquer forma, demonstrando nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, a partir da publicação 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; 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 ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 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, 15 de 

junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-74.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA FARIAS (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):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Autos nº 1000171-74.2017.8.11.0029 Visto. Dispenso o Relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL CIVIL - PERÍCIA GRAFOTECNICA Opino pela rejeição 

da preliminar arguida, na medida em que a perícia arguida é desnecessária 

no caso em tela, porque se tratar de excessiva e impertinente. Ademais, 

da análise do contrato juntado pela parte promovida, observo que a 

assinatura exposta no contrato é exatamente à mesma exposta nos 

documentos apresentados pela parte promovente. Passo ao mérito. A 

promovente pretende ver a parte promovida condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros de inadimplentes. Alega que não possui qualquer dívida junto à 

empresa promovida e ao final da peça inicial, entre outros pedidos, consta 

o de declaração de inexigibilidade de quaisquer débitos junto a Ré. 

Opondo-se à pretensão reparatória, a parte promovida afirma que o débito 

existe, decorrendo de legítima contratação e que o encaminhamento dos 

dados cadastrais da parte promovente aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. E a parte promovida 

está com razão, posto que os documentos anexados (CONTRATO), 

devidamente assinado pela parte promovente, cuja assinatura, mesmo a 

olhos leigos, é idêntica às lançadas na procuração e documentos 

pessoais, cujos valores não foram adimplidos, o que justificou o 
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encaminhamento do nome e CPF da parte promovente ao rol de 

inadimplentes. Apresentou ainda a parte ré, cópias dos documentos 

pessoais da promovente. Restou incontroverso nos autos que a 

negativação se refere ao contrato colacionado pela Ré. Portanto, se 

desincumbiu a parte promovida do ônus que lhe é atribuído no artigo 373, II 

do NCPC, logo é procedente o pedido contraposto feito pela parte Ré. Esta 

ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte promovente além 

de não adimplir pelos serviços utilizados, pretende ser premiada com a 

condenação da parte promovida em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da promovente. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte promovente, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 

destaco que a imprudência da parte promovente é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte promovida. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte promovida 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte promovente, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

promovente aos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. Conforme 

o modo permissivo e inovador, do § 3º do art. 292 do NCPC que 

estabelece que o juiz corrija, de ofício o valor da causa quando verificar 

que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido pelo autor, determino a retificação do valor 

dado a causa ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil dois reais). Isto 

posto, por todo o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na 

exordial. Condeno a parte promovente, como litigante de má-fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

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

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) –art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da parte promovida. Após o trânsito em julgado, a parte 

promovente deverá ser intimada, através de seus advogados, para 

cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, 

do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

obrigação. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. 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, 18 de junho de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-50.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Processo nº 1000041-50.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Tendo em vista que 

as partes transigiram com vistas à solução da demanda existente entre 

elas, sendo disponíveis os direitos disputados, homologo, por sentença, 

dando à lide resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Novo 

Código de Processo Civil, o acordo entabulado para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos nos presentes autos. Fica constituído, para todos 

os fins, o título executivo judicial. Em razão da natureza do presente 

provimento, concito as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes que, em caso de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos 

próprios autos, conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes 

do Código de Processo Civil. De acordo com o Enunciado 12, dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso, fica dispensada a intimação das 

partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do 

feito. Enunciado 12 – A sentença homologatória de conciliação ou 

transação dispensa a intimação das partes e de seus patronos, 

procedendo-se ao arquivamento imediato do feito. (APROVADO NO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ). Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. 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, 18 de junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-94.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CANARANA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Autos nº 1000105-94.2017.8.11.0029 Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais são norteados 

por princípios informadores, que 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, estabelecendo que a sentença deverá conter apenas 

os elementos de convicção do julgador, com referência aos fatos 

relevantes da demanda, percorridos até "Audiência de Instrução e 

Julgamento", quando existir, como in casu. Ao sentenciar, o Juiz deve 

adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão que 

entender mais justa e equânime, com amparo na inteligência do art. 6º da 

Lei nº 9.099/95, que 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”. 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, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente, em 

posição altamente desfavorável. Assim, inverto o ônus da prova, o que 

faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Analisando os 

documentos trazidos com a exordial, bem como as alegações das partes, 

tenho que o pedido é procedente. Trata-se de imóvel locado em 

condomínio no qual existem 06 (seis) quitinetes. Com efeito, verifico que a 

reclamante teve o seu fornecimento de água suspenso por erro da 

reclamada, que atribuiu equivocadamente à fatura do consumidor, número 

de matrícula diverso do hidrômetro pertencente ao endereço da residência 

da parte reclamante (quitinete). Como consequência, acabou adimplindo 

fatura de outra residência. Do arcabouço probatório se extrai que o 

funcionário da reclamada, devido ao erro, suspendeu o fornecimento de 

água da reclamante, já que não constava o pagamento, quando este, de 

fato pagou a fatura da unidade consumidora vizinha. Ressalte-se que a 

reclamada não comprovou, em momento algum, ter notificado previamente 

a parte Autora que iria suspender o fornecimento dos serviços. Por certo, 

a parte reclamante imaginava estar cumprindo com a contraprestação dos 

serviços utilizados, pois demonstrou nos autos o pagamento sequencial 

das faturas, não sendo de sua responsabilidade o erro na anotação da 

matrícula de sua UC. Corroborando essa decisão, consta nos autos 
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contrato de locação com apresentação correta de endereço vinculado a 

parte Reclamante, o que desnatura qualquer culpa concorrente na 

ocorrência dos fatos. Ademais, incumbe a fornecedora de serviços emitir 

fatura corretamente, não havendo falar em inexistência de culpa, ante a 

responsabilidade objetiva que lhe incumbe. Registro, para constar, que o 

corte é autorizado pelo inadimplemento das faturas de consumo de água e 

mediante prévia notificação do consumidor. Assim, a reclamada jamais 

poderia ter cortado o fornecimento da água do consumidor sem a devida 

notificação prévia, constando a motivação. Caracterizado, portanto, o 

dano moral em razão da má prestação do serviço, uma vez que o respeito 

aos direitos bem como à dignidade do consumidor derivam da boa-fé 

objetiva que permeia todas as relações contratuais. Agregado a isso, 

restou agravada a situação por ter sido os serviços suspensos em uma 

sexta-feira, sendo somente reestabelecidos ao final do dia da 

segunda-feira. Imperioso destacar que o deslinde da questão 

fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: 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. Colhido o 

depoimento pessoal da parte reclamante, durante audiência de instrução, 

esta confirmou que houve suspensão do fornecimento de água em sua 

unidade, passando o fim de semana privado de bem essencial, o que lhe 

causou desconforto e constrangimentos, além do que, passou por mal 

pagador, diante da vizinhança. Ainda, consta nos autos, áudio do 

depoimento da testemunha autoral, em consonância com as demais 

provas apresentadas, sendo nesse caso clara a coincidência dos fatos 

alegados na peça exordial e os depoimentos colhidos em audiência. Neste 

sentido é o entendimento jurisprudencial: CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 

FATURAS DE ÁGUA ADIMPLIDAS PELO CONSUMIDOR - SERVIÇOS NÃO 

PRESTADO - CONSTANTES INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 1 - Restou demonstrada nos autos a 

ilicitude do ato praticado pela parte Recorrente que, em nítida falha na 

execução do seu mister, interrompeu o fornecimento de água na 

residência da parte Recorrida por várias vezes. Responsabilidade objetiva 

da concessionária de serviço público, na forma do art. 37, §6º da CF. 

Dano moral que decorre do próprio ato ilícito. 2 - Não há dúvida que a 

ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária fornecedora de 

água da residência da parte Autora, mesmo sem nenhum débito em aberto, 

implica em dano moral passível de indenização, posto que demonstrada a 

conduta culposa/negligente da concessionária de energia. 3 - Em tal 

hipótese, sendo a água essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, é 

evidente que o usuário, com essa atitude imprópria da concessionária, em 

cuja espécie é aplicável o disposto no artigo 14 da Lei nº 8.078/90, sofreu 

danos de natureza moral, estes representados pelo sensível desconforto 

a que ficou submetido no período em que a energia elétrica deixou de lhe 

ser fornecida estando, pois, demonstrada a presença dos pressupostos 

da obrigação de indenizar 4 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 5 - Mantém-se o valor da indenização 

por danos morais R$- 4.000,00 -, quando proporcional e razoável. 

(120110148598/2012, JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal 

Única, Data do Julgamento 26/10/2012, Data da publicação no DJE 

26/10/2012). O dano moral é patente. A parte consumidora, pelo que 

consta, ficou vários dias com o fornecimento de água suspenso, devido a 

má prestação de serviços pela Ré, motivo pelo qual a indenização é 

devida. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, julgo 

procedente o pedido contido na exordial para: - Condenar a reclamada a 

pagar para a parte autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo 

INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Preclusa 

a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente Projeto de Sentença ao 

MM Juiz de Direito, para apreciação e posterior homologação de acordo 

com o disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. 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, 19 de junho de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Processo nº 1000057-04.2018.8.11.0029 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 C.P.C. Registro, 

inicialmente, 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. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A parte 

requerida contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com o requerente. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome 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 reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante 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. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00. Pelo exposto, 

julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis 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. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. 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 
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termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. 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, 21 de junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000402-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Inicialmente, defiro o pedido de parcelamento de custas 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 intimação da 

presente decisão. Após, volvam-me os autos conclusos para análise do 

pedido de tutela. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO FLORENCIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Ato Ordinatório Nos termos da legislação vigente, bem como em 

conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação do perito Dr. Leopoldo Baçan, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes acerca da data da perícia médica, designada para o dia 

31/8/2018, a partir das 14:00 horas, nas dependências do Fórum local. 

Chapada dos Guimarães, 26 de junho de 2018. Eliane Rosa Campos 

Rodrigues Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100434 Nr: 6006-75.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGEU RICARDO DE OLIVEIRA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85822 Nr: 3713-69.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Ribeiro

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de realização de estudo social, NOMEIO a 

assistente social credenciada a este Juízo, que deverá aferir 

detalhadamente, na residência da parte requerente, se este faz jus ao 

benefício assistencial pretendido, respondendo aos quesitos das partes e 

atentando-se aos requisitos prescritos no art. 20 da Lei n° 8.742/93 com 

as alterações que lhe deram as Leis n°s. 12.435 e 12.470, ambas de 2011.

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem 

assistente e para apresentarem seus quesitos caso não os tenham 

apresentado (CPC, art. 421, § 1º I e II).

Ciente da nomeação, a expert deverá realizar o estudo no prazo de 15 

dias e entregar o respectivo laudo no prazo de 20 dias.

Acostado aos autos o estudo sócio-econômico, as partes deverão ser 

intimadas para se manifestar, em 15 dias.

Oportunamente, designo audiência de instrução para o dia 28/08/2018, às 

16h30 (Horário de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93405 Nr: 2628-14.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Alves dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de designar audiência, importante se regularizar a situação da 

representação processual da parte autora, pois, pelo que se vê, é 

analfabeta. Assim, intime-se o advogado dO requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente procuração por instrumento público 

ou à rogo, subscrita por duas testemunhas.

 Depois de sanado tal vício, façam-me conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81469 Nr: 1671-47.2016.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJALIRA BADIA ALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 28/08/2018, às 15h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 98223 Nr: 4996-93.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0, 

Fernanda Maria Pagotto - OAB:0, Lívia Patriota de Holanda - OAB:, 

Mateus Alves Araújo - OAB:, Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33813 Nr: 2633-51.2008.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adineli Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para intimar a parte autora PARA 

ATENDER CORRETAMENTE ao ato ordinatório de fl. 26, juntando aos autos 

cálculo atualizado do débito, sob pena de arquivamento provisório do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 4652-15.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calino Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97367 Nr: 4600-19.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARCELINA DE ARRUDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97196 Nr: 4537-91.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE RUSSO SIMBO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Não foram arguidas preliminares ou prejudiciais de mérito.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88371 Nr: 516-72.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 28/08/2018, às 14h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 88065 Nr: 406-73.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvino Souza de Oliveira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE AMORIM DE 

ALMEIDA - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 28/08/2018, às 14h00 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95405 Nr: 3610-28.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Não foram arguidas preliminares ou prejudiciais de mérito.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101954 Nr: 452-28.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DO NASCIMENTO

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

Desta feita e não havendo questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo.

Intimem-se as partes acerca das provas que pretendem produzir, 

especificando-as e justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade assistido pela 

LOAS, e os requisitos de invalidez e miserabilidade.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77256 Nr: 3440-27.2015.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmerita Maria dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Intimadas, as partes deixaram de se manifestar acerca das provas que 

pretendiam produzir, assim, DECLARO preclusa a produção de quaisquer 

provas e declaro encerra a fase instrutória do feito.

Assim, INTIMEM-SE as partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo legal.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64524 Nr: 537-53.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique de Lucena Monforte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer em cartório para retirar a carta precatória para 

preparo, distribuição e cumprimento na Comarca de Cuiabá/MT, ou, caso 

preferir, juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, as guias 

devidamente recolhidas, para que seja remetida, via Malote Digital, à 

Comarca de Cuiabá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90981 Nr: 1547-30.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Brito de Oliveira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 28/08/2018, às 13h30 (Horário 

de MT).

Advirtam-se à parte autora que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, 

“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”.

Intime-se o autor na pessoa de seu patrono e o requerido, por remessa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68173 Nr: 3373-96.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno José Fernandes da Silva 

- OAB:MT/12939, LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - OAB:6545/O, 

Olávio José da Silva - OAB:MT/13991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Diante do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada por Leonardo Madeira Miranda, o que faço para dar 

prosseguimento à demanda. Expeça-se ofício ao Conselho Tutelar de 

Chapada dos Guimarães/MT, nos termos acima fixados. Deverá o referido 

ofício vir acompanhado de cópia da presente decisão, do termo de acordo 

e da sentença que o homologou.Intimem-se as partes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106696 Nr: 2576-81.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vonez Alves 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): VONEZ ALVES DA SILVA, Cpf: 

02157259139, Filiação: Maria de Nazare Alves da Silva, data de 

nascimento: 06/05/1985, brasileiro(a), natural de Presidente Dutra-MA, 

solteiro(a), desempregado. 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: No dia 02 de abril de 2018, horário não averiguado, 

porém, antes das 08 horas, no estabelecimento comercial denominado 

Mercearia WM, localizada na Rua Principal da Comunidade Jangada 

Roncador, município de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados 

ROBSON RODRIGUES COELHO DA SILVA e VONÊZ ALVES DA SILVA, 

com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, 

agindo com dolo, subtraíram para proveito próprio, mediante destruição de 

uma porta, 05 (cinco) pacotes de linguiça, 02 (dois) pacotes de coxinha da 

asa, 07 (sete) isqueiros, 04 (quatro) pacotes de bolacha, 01 (um) baralho, 

01 (uma) garrafa de wisky, 06 (seis) carteiras de cigarros, 03 (três) 

brocas para motosserra, 01 (um) pacote de balas e chicletes e R$ 

1.200,00 (mil e duzentos) reais, pertencentes à vítima Alex Gonçalves 

Silva [...] Ante o exposto, denuncio ROBSON RODRIGUES COELHO DA 

SILVA e VONÊZ ALVES DA SILVA pelas práticas das condutas 

criminosas descritas no artigo 155, § 4º, incisos I (destruição de 

obstáculo) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal, e que, uma vez 

recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a 

citação dos ora denunciados, para que os mesmos apresentem respostas 

à presente lide penal e demais atos do processo, seguindo-se o rito 

procedimental previsto no artigo 396 e seguintes do Código de Processo 

Penal, enfim, para serem processados e julgados até final condenação [...]

 Despacho: Vistos etc.De início, indefiro, por ora, a citação editalícia do 

acusado Vonêz Alves da Silva, devendo o órgão ministerial providenciar o 

endereço atualizado, eis que a citação editalícia é a "ultima ratio".Assim, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias para a diligência, aportado o endereço, 

CITE-O.Se negativa a citação, desde já defiro a citação editalicia.Quanto 

ao acusado Robson, aguarde-se a apresentação de defesa prévia, e 

certifique-se eventual decurso de prazo.Após, conclusos.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, 25 de junho de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 107234 Nr: 2800-19.2018.811.0024

 AÇÃO: Petição->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Costa Rondom

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando os autos, constata-se já ter sido concedida por este juízo no 

auto de prisão em flagrante n° 2809-78.2018.811.0024 (cód. 107246) 

liberdade provisória ao requerente RODRIGO DA COSTA RONDOM, de 

modo que resta prejudicado o presente pedido.

 Dessa maneira, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65713 Nr: 1535-21.2014.811.0024

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Batista da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 43245 Nr: 466-22.2012.811.0024

 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: Maria Elzita Nobres da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41718 Nr: 121-56.2012.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Andrade do Carmo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32263 Nr: 1654-55.2009.811.0024

 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: Flavia Beatriz Melo de Rosa

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20097 Nr: 736-85.2008.811.0024

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Maria da Cruz

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 

caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65507 Nr: 1381-03.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Hermógenes dos Santos

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifico que inexistem questões preliminares ou prejudiciais de mérito. 

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil) ou se desejam 

ratificar as provas já produzidas nos autos.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35734 Nr: 1571-05.2010.811.0024

 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: Sandro Alves Braga

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifico que inexistem questões preliminares ou prejudiciais de mérito. 

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil) ou se desejam 

ratificar as provas já produzidas nos autos.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34963 Nr: 770-89.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Costa de Assunção

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifico que inexistem questões preliminares ou prejudiciais de mérito. 

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil) ou se desejam 

ratificar as provas já produzidas nos autos.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32270 Nr: 1641-56.2009.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Benedito da Silva Prado

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifico que inexistem questões preliminares ou prejudiciais de mérito. 

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Deverão as partes, caso 

pugnem pela prova testemunhal, apresentar rol de testemunhas na 

oportunidade (art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil) ou se desejam 

ratificar as provas já produzidas nos autos.

Posteriormente, tornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 35440 Nr: 1110-33.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Augusto do Nascimento

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 E, não sendo nenhum dos casos, já que o autor se insurge quanto à 

extinção sem apreciação do mérito, querendo seja prolatada nova 

sentença, todavia, não é pela via singela dos embargos que verá 

modificado o mérito da causa. Nesse sentido, mutatis mutandis, é a 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE 

CABIMENTO. OBSCURIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. FINALIDADE. 
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REJULGAMENTO. CAUSA. VIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 

ESCLARECIMENTO. MATÉRIA. ACÓRDÃO. PRIMEIRA TURMA. 

IMPROPRIEDADE. 1. Os embargos de declaração representam recurso de 

fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero 

reexame da causa. 2. No caso concreto, sob a alegação de obscuridade, 

os embargantes almejam na verdade o reexame do acórdão paradigma 

para que seja feita nova análise das teses discutidas nele, isso com o 

objetivo de caracterizar como correto o cotejo analítico, o acórdão 

embargado tendo decidido, contudo, que as teses processuais eram 

dessemelhantes. 3. Na mesma esteira, a Primeira Seção não tem 

competência para esclarecer omissão a respeito do momento processual 

a partir do qual a nulidade deverá incidir se isso foi decidido apenas no 

acórdão da Primeira Turma, bem como levando-se em consideração que a 

Seção sequer conheceu dos embargos de divergência. 4. Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 1035444 AM 

2009/0085793-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de 

Julgamento: 13/05/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

19/05/2015) DISPOSITIVO. Diante do exposto, por não vislumbrar 

obscuridade, contradição ou omissão, CONHEÇO dos embargos opostos, 

por serem tempestivos e NEGO-LHES PROVIMENTO, em razão de não 

preencher os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Decorrido o prazo para interposição de recurso, certifique-se 

o trânsito em julgado e arquive-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33975 Nr: 2819-40.2009.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Brígida Soares

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou parcial provimento 

para, na sentença de fls. 182-185, fixar a data de inicio de benefício como 

sendo a data da efetiva citação do INSS em 12/03/2010 (fl. 24 

v e r s o ) . A d e m a i s ,  c u m p r a - s e  i n t e g r a l m e n t e  a  s e n t e n ç a 

exarada.Intimem-se.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

requerimento de execução, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64749 Nr: 754-96.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Gonçalo 

Leandro Ferreira da Silva, Eva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs 

embargos de declaração contra sentença proferida por este juízo, às fls. 

66/69verso, sob o fundamento de que teria havido erro material na parte 

dispositiva da sentença.

 Postula, portanto, a correção do referido erro material mediante os 

presentes embargos.

 É o relatório.

 Decido.

 Acerca dos embargos de declaração, dispõe o artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

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

juiz de ofício ou a requerimento;

 III - corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” [sem 

grifo no original]

Analisando os autos, sem desnecessárias delongas, vislumbra-se que, de 

fato, há erro material no dispositivo da sentença de fls. 66/69verso, onde 

constou Estado de MATO Grosso, quando o correto seria Município de 

Chapada dos Guimarães/MT.

DISPOSITIVO.

 Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem 

tempestivos, para, no mérito, dar-lhes provimento, de modo retificar o 

dispositivo da sentença embargada, para fazer constar ‘Município de 

Chapada dos Guimarães’, onde se lê Estado de Mato Grosso.

 No demais, mantida está a sentença, nos termos em que foi proferida.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40607 Nr: 2618-77.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abigail Rodrigues Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo legal, juntar aos autos 

cálculo do débito atualizado, vez que o valor executado nos autos está 

abaixo de 15 UPFs, o que ensejará o arquivamento provisório, nos termos 

do Provimento 13/2013.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000182-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH KRAUSE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000182-84.2018.811.0024 Vistos, 

etc. ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

ajuizou ação de constituição de servidão administrativa com pedido liminar 

em desfavor de MARGARETH KRAUSE. Aponta, em síntese, a 

necessidade de construção e ampliação da linha de distribuição de 

energia elétrica 138 KV, com aproximadamente 31,11 km de extensão, a 

interligar a Subestação Casca II à Subestação Chapada dos Guimarães, 

de modo que para tanto, é imprescindível a instituição de servidão 

administrativa em imóvel da parte requerida. Afirma que, após aprovação 

do projeto originário e elaboração de laudo técnico das propriedades 

atingidas pela construção, teria procurado a requerida para pagamento do 

valor referente à indenização, apontado na oportunidade o montante de R$ 

7.282,33 (sete mil duzentos e oitenta e dois reais trinta e três centavos), o 

qual não fora aceito pela requerida. Informa que em razão da negativa da 

requerida em autorizar a instalação da rede de energia em sua 

propriedade estaria impossibilitada de dar início aos serviços, 

descumprindo, portanto, determinação da Agência Nacional de Energia 

Elétrica, o que também, por outro lado, afetaria significativamente o 

interesse público consubstanciado na necessidade de ampliação e 

distribuição do serviço de energia elétrica. Sustenta, portanto, estarem 
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presentes os requisitos para a imissão na posse, mediante o depósito do 

valor apurado administrativamente, uma vez haver declaração de urgência 

reconhecida na Resolução autorizativa n° 6.634/2017 da ANEEL, razão 

pela qual postula seja deferida liminar nesse sentido. É o relatório. Decido. 

Para a imissão da posse do imóvel no caso em questão, conforme art. 15 

do Decreto-Lei n° 3.365/1941, é necessário o cumprimento de dois 

requisitos, a saber, a declaração de urgência e o depósito da quantia 

arbitrada administrativamente pelo expropriante. No entanto, conquanto 

alegue a autora existir urgência na instituição da servidão administrativa, a 

qual, é certo, restou devidamente declarada no art. 3°, I, da Resolução 

Autorizativa n° 6634/2017 da ANEEL, o pedido de imissão na posse foi 

formulado em 23.4.2018, quando já havia transcorrido mais de 120 (cento 

e vinte) dias da data da declaração da urgência (19.9.2017), o que, 

desqualifica a aviventada urgência, de modo a obstar o deferimento da 

liminar (art. 15, §3° do Decreto n° Decreto-Lei n° 3.365/1941). “Art. 15. Se 

o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de 

conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará 

imití-lo provisoriamente na posse dos bens; § 1º A imissão provisória 

poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito a) 

do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor 

locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; b) da quantia 

correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel 

sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; c) do valor 

cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano 

ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal 

imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere 

o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do 

depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente 

o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. § 

2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o 

expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo 

improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. § 3º Excedido o prazo fixado no 

parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.” (sem grifo no 

original) Nesse sentido é a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. 

FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DESAPROPRIAÇÃO. 

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. 

DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 

CONTAGEM DO PRAZO DE 120 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 15, §2º, 

DO CITADO DIPLOMA LEGAL. 1. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal 

de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados 

pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 2. Ademais, 

a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, 

caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de 

pagamento integral. Precedentes do STJ. 3. A lei fixa o prazo de 120 dias, 

a partir da alegação de urgência, para que o ente expropriante requeira ao 

juiz a imissão na posse. Em geral, a urgência é declarada no próprio 

decreto expropriatório, ou após tal ato, inclusive durante o curso da ação 

de desapropriação. 4. Recurso Especial não provido.” (STJ, Segunda 

Turma, REsp 1234606/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 4/5/2011 – 

sem grifo no original) Portanto, resta evidente que quando do ajuizamento 

da demanda, já havia transcorrido o prazo legal para requerimento da 

imissão, já que a resolução autorizativa na qual foi declarada a urgência 

data de 19.9.2017, ao passo em que a ação somente foi proposta em 

23.4.2018, razão pela qual o indeferimento da liminar se impõe. 

DISPOSITIVO I. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar de imissão na 

posse. II. Cite-se e intime-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação, devendo o 

ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC/2015). III. 

Advirta-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC/2015). Intime-se a 

parte requerente, por meio de seu advogado, da data da audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3°, CPC/2015). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório (art. 334, §9°, CPC/2015). Cientifique-se a parte requerida de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC/2015). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, 

CPC/2015), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC/2015. 

Advirta-se à parte requerida a não apresentação de contestação 

importará na aplicação da revelia, presumindo-se verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC/2015). 

Advirta-se à parte requerida que a ‘contestação só poderá versar sobre 

vício do processo judicial ou impugnação do preço’ (art. 20 do Decreto-Lei 

n° 3.365/194). Em caso de citação por mandado, deverá a parte requerida 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). IV. Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. V. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 

CPC/2015), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000182-84.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH KRAUSE (RÉU)

 

Impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado da parte requerente, pela imprensa, que foi 

designada audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 01 de 

Agosto de 2018, às 14hs00min, a realizar-se no CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, no prédio do Fórum da 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7335 Nr: 302-72.2003.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana da Silva Pinto ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287 - B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Cristina Masson da 

Cruz - OAB:11730 - MT

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Executada via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 527,44 (Quinhentos e 

vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) calculadas à f. 50, 

conforme sentença de fl. 44. OBS: Este valor deverá ser efetuado de 

forma separada sendo R$ 150,59 (Cento e cinquenta reais e cinquenta e 

nove centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para fins de 

guia de taxa Judiciária. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7459 Nr: 418-78.2003.811.0024

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana da Silva Pinto ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6903/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabel Cristina Masson da 

Cruz - OAB:11730 - MT

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Executada via DJE, 

para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 682,18 (Seiscentos e 

oitenta e dois reais e dezoito centavos) calculadas à f. ref. 130, conforme 

sentença ref. 124. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma 

separada sendo R$ 305,33 (Trezentos e cinco reais e trinta e três 

centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 376,85 (Trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para fins de guia de taxa 

Judiciária. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2203 Nr: 3-47.1993.811.0024

 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: Alessandro Piazzalunga, Ondina Laurino Piazzalunga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira de Campos, Evandro Silva 

Coutinho, Maria Lúcia Pereira Coutinho, Odair José da Silva, Luis Carlos 

Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adair Pereira Leite - 

OAB:2275-A/MT, Lincoln Pereira Leite - OAB:5436-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:3777, Joaquim Pereira da Silva - OAB:3.036, Rubens 

Azevedo da Silva - OAB:4176

 CERTIFICO que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte autora, através de seu 

advogado, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 217,53(duzentos e dezessete 

reais e cinquenta e tres centavos), nos termos da r. Sentença de fl. 

838/840. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br , 

link “EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE – PRIMEIRA INSTÃNCIA”, clicar no item 

11 (Custas e Taxa finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPC do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um Boleto único. Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Forum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Ficando desde já ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na restrição de vosso nome e cpf 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial conforme disposto no artigo 

612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99711 Nr: 5691-47.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Benedito Paixão Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 Vistos, etc.

 I. Considerando que, por meio da petição protocolada no dia 13.6.2018, foi 

noticiada a prática de novo bloqueio na conta bancária da parte autora, 

DETERMINO a intimação do requerido, por meio de mandado, a ser 

cumprido diretamente na pessoa do gerente da unidade do banco nesta 

cidade, para que proceda ao imediato desbloqueio da CONTA SALÁRIO Nº 

5498-4, da AGÊNCIA 1772-8, com a liberação do valor de seu salário, sob 

pena multa.

II. Advirto ao requerido que o desbloqueio, determinado em decisão datada 

de 24.11.2017, deverá ser observado, por corolário, até o julgamento 

desta ação ou prolação de outra decisão que eventualmente a revogue.

 III. Sem prejuízo do acima exposto, manifestem-se as partes, no prazo de 

15 dias, se desejam produzir outras provas, além das carreadas nos 

autos, especificando e justificando a necessidade em caso positivo.

 IV. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

 V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86807 Nr: 4090-40.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, verifica-se que restou parcialmente frutífera a 

penhora de dinheiro, via Bacenjud, em conta bancária da parte executada 

(extrato anexo).

II. Desta feita, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se nos termos do art. 854, §3º, do CPC/2015.

III. Decorrido o prazo mencionado nos itens anteriores, com ou sem 

manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio deverá ser 

certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84706 Nr: 3204-41.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moreira Turqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Segue anexo extrado de endereço obtido pelo sistema bacenjud.

II. Cumpra-se a decisão exarada no dia 16.5.2018.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87225 Nr: 4327-74.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Blanco Urrutia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Segue anexo extrato de endereço obtido por meio do sistema bacenjud.

II. Cumpra-se integralmente a decisão exarada dia 16.5.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64680 Nr: 703-85.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Bomdespacho Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a suspensão do expediente, conforme Portaria nº 

629/2018-PRES, redesigno para o dia 5.7.2018 às 14h a audiência de 

Instrução.

II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100358 Nr: 5968-63.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a suspensão do expediente, conforme Portaria nº 

629/2018-PRES, redesigno para o dia 5.7.2018 às 14h30min, a audiência 

de instrução.

II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101242 Nr: 131-90.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDES DE ALMEIDA JESUS

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a suspensão do expediente, conforme Portaria nº 

629/2018-PRES, redesigno para o dia 5.7.2018 às 15h, a audiência de 

instrução.

II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100367 Nr: 5971-18.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Francisca moraes nascimento

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a suspensão do expediente, conforme Portaria nº 

629/2018-PRES, redesigno para o dia 5.7.2018 às 15h30min, a audiência 

de instrução.

II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76104 Nr: 2861-79.2015.811.0024

 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: Lindinalva Nobre de Amorim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a suspensão do expediente, conforme Portaria nº 

629/2018-PRES, redesigno para o dia 5.7.2018 às 16h, a audiência de 

instrução.

II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96282 Nr: 4126-48.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a suspensão do expediente, conforme Portaria nº 

629/2018-PRES, redesigno para o dia 5.7.2018 às 16h30min.

II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

III. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40586 Nr: 2855-14.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Blanco Urrutia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 32. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 
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NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37185 Nr: 3795-47.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 29. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36987 Nr: 3651-73.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lia Anatercy Gomes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 32. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33682 Nr: 2605-83.2008.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zadir Angelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 40. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014).

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40623 Nr: 3124-53.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 346 de 686



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lia Anatercy Gomes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 26. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41069 Nr: 3081-19.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Freitas Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 29. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40303 Nr: 3339-29.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sydney Sergio Inacio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 24. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40215 Nr: 2475-88.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Gustavo Fett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra ALFREDO GUSTAVO FETT, pelos motivos delineados 

na inicial.

À fl. 33, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.
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Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Proceda-se à baixa de eventuais constrições levadas a efeito neste 

processo.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40555 Nr: 3292-55.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruiter Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 23. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37069 Nr: 3690-70.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liege Viero Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 25. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37476 Nr: 4012-90.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Alves Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 26. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41193 Nr: 2979-94.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeib Ramos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 28. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36973 Nr: 3639-59.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 24. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 40925 Nr: 3432-89.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Woney Artur Peaguda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Chapada dos 

Guimarães, contra Woney Artur Peaguda, pelos motivos delineados na 

inicial.

À fl. 22, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, julgo extinta a 

execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Condeno a parte executada nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito 

econômico obtido com a causa (art. 85, §§2° e 3°, I, CPC/2015), já que deu 

azo ao ajuizamento da demanda.

 Efetue-se à baixa de eventuais constrições levadas a efeito neste 

processo.

Transitada em julgado, certifique-se.

Proceda-se conforme disposto na CNGC em relação às custas 

processuais devidas pela parte executada.

Após, arquivem-se.

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41255 Nr: 3192-03.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Ney de Oliveira Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 28. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 
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curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35589 Nr: 1450-74.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Gustavo Fett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, contra ALFREDO GUSTAVO FETT, pelos motivos delineados 

na inicial.

À fl. 27, a parte exequente informou o cumprimento da execução pela 

parte executada, postulando pela extinção da ação.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA a execução, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

CPC/2015.

Sem custas e sem honorários, uma vez que o executado não foi citado.

 Proceda-se à baixa de eventuais constrições levadas a efeito neste 

processo.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

Cumpridas todas as providências anteriores, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36184 Nr: 1308-70.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia Hermogenes

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, defiro a pretensão executória de fls. 152/156, tão 

somente em relação ao valor de R$ 110.042,54 (Cento e dez mil, quarenta 

e dois reais e cinquenta e quatro centavos).II. Intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução relativa ao valor de R$ 110.042,54 (Cento e 

dez mil, quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Podendo, 

para tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 

535, do CPC/2015.III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e 

§3° do CPC/2015):a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e 

declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não 

conhecimento da arguição;b) não impugnada a execução ou rejeitadas 

suas arguições, será expedida, por intermédio do presidente do tribunal 

competente ou ordem do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor 

em favor da parte exequente, observando-se o disposto na Constituição 

Federal e na legislação e normatização pertinentes.IV. Não havendo 

impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a pertinente 

requisição para pagamento, conforme item III.b, independentemente de 

nova determinação.V. No tocante ao pedido de cumprimento de sentença 

com relação aos honorários, deverá o causídico, emendar a inicial, 

fazendo constar o seu nome como exequente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido, já que não pode, em nome 

alheio, vindicar judicialmente direito próprio. VI. Expeça-se o necessário. 

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38142 Nr: 567-93.2011.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monica Borges Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria Siqueira - 

OAB:1.807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que o bem alienado não foi encontrado, intime-se a parte 

autora para, querendo, manifestar-se nos termos do art. 4° do Decreto-Lei 

n° 911/69.

II. Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, intimem-se a parte 

autora, pessoalmente, para atender ao consignada no item anterior, no 

prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção (art. 485, parágrafo 1º, do 

CPC)

III. Escoado o prazo, com ou sem manifestação tragam os autos 

conclusos, eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41199 Nr: 3165-20.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leodina Magalhães de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 33. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 
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Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37478 Nr: 4014-60.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Slongo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 28. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36645 Nr: 2095-02.2010.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ítalo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 42. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 41266 Nr: 3148-81.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Machado de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 42. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37147 Nr: 3757-35.2009.811.0024

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Carneiro Bressane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital e deixou decorrer o prazo para pagamento do débito, conforme 

certidão à fl. 29. Desse modo, necessária a nomeação de curador 

especial nos moldes do art. 72, II, do CPC. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR 

CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – 

NECESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO CURADOR 

ESPECIAL - GARANTIA DO JUÍZO - INEXIGIBILIDADE - SÚMULA 196/STJ – 

MULTA MORATÓRIA NO IMPORTE DE 20% - PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz deve nomear curador especial ao 

devedor citado fictamente, e que não compareceu ao processo de 

execução, em virtude de previsão legal. (art. 9º do CPC). 2 .“Ao executado 

que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado 

curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos” 

(Súmula nº 196 do STJ), não havendo, necessidade de garantia do juízo. 3 

[...] "Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de 

desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, 

não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, 

inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão 

recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, 

segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% 

(vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento" 

(STF - Processo: RE n° 582.461/SP-RG. Re. Min. GILMAR MENDES. 

Publicado no DJe de 18/8/11). 4 . Recurso improvido.” (Ap 127496/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 20/03/2014)

II. Desta feita, com fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC/2015, 

NOMEIO a Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual 

deverá ser intimada para apresentação de defesa em favor da parte 

executada.

III. Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 dias.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63859 Nr: 3655-71.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Meirilainy Aparecida Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJSdA, CPSdA, Paulo Souza de Assis

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Recebo a inicial e defiro a pretensão executória, nos termos do art. 528, 

caput, do CPC/2015.

II. Desta feita, intime-se pessoalmente a parte executada para, no prazo de 

3 (três) dias: a) pagar a importância de R$ 1.189,66 (mil cento e oitenta e 

nove reais e sessenta e seis centavos), conforme memória de cálculo 

juntada ao pedido, corrigidos até o ajuizamento da ação, correspondente 

às 3 (três) últimas prestações inadimplidas antes do pedido de 

cumprimento de sentença, mais as prestações que se vencerem até a 

data do efetivo pagamento; b) provar que já pagou; ou c) justificar a 

impossibilidade de pagamento.

III. Frise-se à parte executada que, caso no prazo assinalado, não efetue 

o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, serão determinados o protesto do débito na 

forma do art. 517 do CPC (art. 528, §1° do CPC) e a sua prisão civil, de 1 

(um) a 3 (três) meses, em regime fechado (art. 528, §3° e §4° do CPC).

IV. Transcorrido o prazo de 3 (três) dias sem que a parte executada 

efetue o pagamento, prove que o efetuou ou apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, certifique-se e proceda-se ao necessário 

para protesto da execução, no valor acima exposto, na forma do art. 528, 

§1° do CPC/2015, independentemente de nova determinação.

V. Outrossim, defiro o pedido de justiça gratuita, o que faço com base no 

art. 98 do CPC.

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35451 Nr: 811-95.2006.811.0024

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSA, AGSA, BEdS, WdSA, UdSA, UdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, conclui-se que razão assiste ao Ministério Público (fl. 

90/verso), na medida em que, além do alegado erro material (ausência do 

nome de dois exequentes), a Defensoria Pública foi omissa, na petição de 

fls. 83/84, em relação aos débitos pretéritos.

 Deste modo, não é dado ao juízo presumir ter havido quitação ou 

transação em relação à dívida que deu ensejo ao ajuizamento da presente 

ação, devendo aquele órgão esclarecer, concreta e objetivamente, a atual 

situação do débito.

 Conclusão.

 I. Diante do exposto, determino a intimação da Defensoria Pública para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça:

 a. Se houve quitação do débito relativo ao período que antecedeu a 

composição de fls. 83/84.

 b. Se a transação diz respeito, também, ao exequente que alcançou a 

maioridade no curso da ação, já que tal ponto não foi especificado em 

nenhuma das petições.

 II. Em sendo caso de não ter havido quitação do débito, no mesmo prazo, 

a Defensoria Pública deverá acostar ao feito memória de cálculo 

atualizada, até a data do acordo.

 III. Com a resposta, conceda-se nova vista ao “Parquet”, pelo prazo de 15 

(quinze) dias.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000515-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

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

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000515-36.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que não foi acostado ao feito 

a cópia da apólice de seguro nº 1500598, de modo a demonstrar a 

legitimidade da requerente como única beneficiária do “de cujus”. 

CONCLUSÃO. I. Diante do exposto, intime-se a autora, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, “caput”, CPC), emendar a exordial para acostar ao 

feito a cópia da apólice de seguro nº 1500598 (art. 320, do CPC). II. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. 

O silêncio deverá ser certificado. III. Expeça-se o necessário. IV. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães/MT, 26 de junho de 2018. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-57.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA 
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(REQUERIDO)

BANCO INTERMEDIUM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO)

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes recorridas para apresentarem 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do impulsionamento por certidão dos autos. Chapada dos 

Guimarães-MT, 26 de junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - 

Gestora de Secretaria

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório 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)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 26 de junho de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001131-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMARCA DE JAGUARIAÍVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA 

(DEPRECANTE)

ESTADO DO PARANA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADY JOAO BORTOLON (DEPRECADO)

MAGOPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PINUS LTDA (DEPRECADO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

NERI BENJAMIN BORTOLON (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001131-90.2017.8.11.0009. DEPRECANTE: 

ESTADO DO PARANA, COMARCA DE JAGUARIAÍVA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DEPRECADO: MAGOPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PINUS 

LTDA, ADY JOAO BORTOLON, NERI BENJAMIN BORTOLON, FORUM DA 

COMARCA DE COLIDER Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo 

a cópia como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem. Expeça-se o necessário para atingir a 

finalidade da carta precatória. Após, devolva-se a presente missiva com 

as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às providências. Colíder, 20 

de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001021-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA NACIONAL (DEPRECANTE)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

PARANA-DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001021-91.2017.8.11.0009. DEPRECANTE: JUIZO 

FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP/MT, FAZENDA NACIONAL 

DEPRECADO: PARANA-DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA, 

FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Não obstante os autos tenham 

vindo conclusos para despacho, verifica-se que restam atos pendentes 

de cumprimento perante a zelosa Secretaria Judicial. Assim, cumpra-se 

integralmente o decisão anterior. Às providências. Colíder, 20 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000157-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO. (DEPRECANTE)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO APARECIDO BARRETO DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000157-53.2017.8.11.0009. DEPRECANTE: 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO., TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

DEPRECADO: CELSO APARECIDO BARRETO DOS SANTOS Vistos. Não 

obstante os autos tenham vindo conclusos para despacho, verifica-se 

que restam atos pendentes de cumprimento perante a zelosa Secretaria 

Judicial. Assim, cumpra-se integralmente o decisão anterior. Às 

providências. Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000554-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (DEPRECANTE)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (DEPRECADO)

IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000554-15.2017.8.11.0009. DEPRECANTE: 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JUIZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP/MT 

DEPRECADO: IND. FRIGORIFICA NORTE COLIDENSE LTDA - ME, FORUM 

DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Não obstante os autos tenham vindo 

conclusos para despacho, verifica-se que restam atos pendentes de 

cumprimento perante a zelosa Secretaria Judicial. Assim, cumpra-se 

integralmente o decisão anterior. Às providências. Colíder, 20 de junho de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000981-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000981-12.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOEL DOS SANTOS Vistos. Considerando 

o lapso temporal decorrido entre a data do pedido de suspensão do feito e 

o presente momento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, § 1º, do NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se. Após, 

venham-me conclusos para decisão. Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 
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2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000557-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Juizo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

ISRAEL CEZAR SIMAS OAB - SC22458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT (REQUERIDO)

MARCELO MARCOS SVERSUT (REQUERIDO)

EVANA JACINTA TIRAPELLE SVERSUT (REQUERIDO)

CLOVIS SVERSUT (REQUERIDO)

CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIVALDO MARQUES LUIZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOACIR VENSON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000557-33.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A, JUIZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE SINOP/MT REQUERIDO: CLOVIS SVERSUT, EVANA 

JACINTA TIRAPELLE SVERSUT, MARCELO MARCOS SVERSUT, CLAUDIR 

ALEXANDRE SVERSUT, CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT Vistos. 

DEFIRO o pleito retro. Ante o teor da da certidão de Num. 13395502 - Pág. 

1, encaminhe-se a presente carta precatória em caráter itinerante às 

Comarcas de GUARANTÃ DO NORTE/MT e PARAÍSO NO NORTE/PR, para 

que sejam cumpridas as finalidades da presente missiva. Cumpra-se. 

Colíder, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000678-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

MAURO DE ALMEIDA SANTOS OAB - 707.328.337-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT (REQUERIDO)

EVANA JACINTA TIRAPELLE SVERSUT (REQUERIDO)

CLOVIS SVERSUT (REQUERIDO)

CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BANCO DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000678-61.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A REPRESENTANTE: MAURO DE 

ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: CLOVIS SVERSUT, EVANA JACINTA 

TIRAPELLE SVERSUT, CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT, CHRISTIANE 

CARDERELLI SVERSUT Vistos. DEFIRO o pleito retro. Ante o teor da 

certidão de Num. 13434381 - Pág. 1, encaminhe-se a presente carta 

precatória em caráter itinerante às Comarcas de GUARANTÃ DO 

NORTE/MT e PARAÍSO NO NORTE/PR, para que sejam cumpridas as 

finalidades da presente missiva. Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002292-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DOS SANTOS COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Número do Processo: 1002292-38.2017.8.11.0009, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. 

AUTOR: ELIAS DOS SANTOS COIMBRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 SENTENÇA Processo: 

1002292-38.2017.8.11.0009 Vistos. Trata-se de pretensão de amparo 

assistencial com pedido de tutela de urgência, proposta por ELIAS DOS 

SANTOS COIMBRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Verifica-se que a parte requerente, devidamente intimada 

para emendar a inicial, no sentido de especificar os fatos e juntar a 

negativa da autarquia requerida em conceder o benefício 

administrativamente (id 11956136, pág. 1), não o fez. Logo, não supridas 

às exigências legais torna-se imperativo o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, e 330, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas 

e despesas processuais. Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, 

considerando a inexistência de citação do polo passivo. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT. Publique-se. 

Intime-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 27 de 

março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001264-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER JOSE BELGAMIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001264-35.2017.8.11.0009 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, 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. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000700-56.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIRAN ANDREAZZA SALES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000700-56.2017.8.11.0009 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 
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nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, 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. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000504-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BACHIEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE PECAS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000504-52.2018.8.11.0009. AUTOR: JOSE 

CARLOS BACHIEGA RÉU: MAGNETI MARELLI COFAP FABRICADORA DE 

PECAS LTDA. Vistos. Verifica-se que a petição inicial não atendeu ao 

disposto nos arts. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil. Dessa 

forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, nos seguintes termos: 

I. Acoste documentos pessoais da parte autora como cédula de 

identidade, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho, 

passaporte ou outro documento de identificação previsto por lei (NCPC, 

art. 319, II); II. Indique sua opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação (art. 319, VII). Ressalta-se que o não atendimento 

das providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 

26 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001052-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA COMARCA DE ANGÉLICA MS (REQUERENTE)

AMER FARHAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX CEOLIN ANTONIO OAB - MS20086 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINILZA DE ALBUQUERQUE VOLPATO (REQUERIDO)

VALDEMIR TENORIO DE ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

JOÃO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE ESPÓLIO (REQUERIDO)

FORUM DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001052-77.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AMER 

FARHAT, JUÍZO DA COMARCA DE ANGÉLICA MS REQUERIDO: 

MARINILZA DE ALBUQUERQUE VOLPATO, JOÃO OLIVEIRA DE 

ALBUQUERQUE ESPÓLIO, VALDEMIR TENORIO DE ALBUQUERQUE, 

FORUM DA COMARCA DE COLIDER Vistos. Cumpra-se conforme 

deprecado, COM URGÊNCIA, servindo a cópia como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem, eis que se 

trata de citação e intimação para a parte requerida comparecer em 

audiência designada no Juízo deprecante. Expeça-se o necessário para 

atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se a presente 

missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às providências. 

Colíder, 26 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001792-69.2017.8.11.0009

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:

LETICIA ESSER SZIMANSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001792-69.2017.8.11.0009 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, 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. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002206-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1002206-67.2017.8.11.0009 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, 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. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000349-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BATISTA BORGES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000349-83.2017.8.11.0009 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 
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nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, 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. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000175-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000175-74.2017.8.11.0009 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, 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. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000494-76.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO)

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO)

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSO LOPES MATEUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000494-76.2016.8.11.0009 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, 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. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000069-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE OLIVEIRA BREDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000069-15.2017.8.11.0009 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, 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. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001102-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESIVAN DE SOUSA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001102-40.2017.8.11.0009 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, 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. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000690-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESIVAN DE SOUSA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000690-12.2017.8.11.0009 Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência 

da ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos 

do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, 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. Mas deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, considerando a inexistência de 

citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

sentença como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 02 de maio de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24199 Nr: 778-58.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO LORENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI CHESINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGÉRIO 

LAVEZZO, para devolução dos autos nº 778-58.2003.811.0009, Protocolo 

24199, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96473 Nr: 3566-25.2015.811.0009

 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: VANDO PEREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto nos autos. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99831 Nr: 2047-78.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE RODRIGUES DE SOUZA, AIRTON DE SOUSA 

ALBUQUERQUE, MARIA KAROLINE DE SOUSA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste(m)-se acerca da impugnação à 

execução apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99597 Nr: 1893-60.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste(m)-se acerca da impugnação à 

execução apresentada nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000709-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000709-81.2018.8.11.0009 REQUERENTE: WAGNER 

DE LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Com base nos documentos juntados nos Num. 12925098 - Págs. 1/2, cópia 

da CTPS, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza 

alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, 

do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, considerando que 

para a apreciação do pedido de antecipação de tutela faz-se necessária a 

realização de perícia médica judicial, postergo a análise para após a sua 

realização. NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE LOPES PARRA, inscrito(a) no 

CRM/MT sob o nº 3225 como médico(a) perito(a) para avaliar o(a) 

senhor(a) WAGNER DE LIMA, para realização da perícia, que deverá ser 

certificado de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de 

todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e 

outras quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do 

NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em 

cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo 

justificado e impossibilidade de apresentação do laudo dentro desse (art. 

476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada 

para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o 

pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal, nos termos 

da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término 

do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo 

solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de 

prestados, nos termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos 

limites mínimo e máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na 

Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 

(duzentos reais). Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) 

perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, 

ACEITANDO-O, deverá servir escrupulosamente e independentemente de 

termo de compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que 

agende data, hora e local para realização do exame médico e informe ao 

Juízo com antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as 

intimações necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para 

que responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a 

intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não 

tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 
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despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? 8. Qual a 

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

9. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou 

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

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

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

atividades de reabilitação? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 25 

de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000671-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELI APARECIDO SERPA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVOCACIA NEVES COSTA (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000671-69.2018.8.11.0009. AUTOR: ELI APARECIDO 

SERPA RIBEIRO RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

ADVOCACIA NEVES COSTA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por 

danos morais e tutela de urgência proposta por ELI APARECIDO SERPA 

RIBEIRO em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

ambos(as) devidamente qualificados(as) nos autos. A parte requerente 

postula a gratuidade da justiça aduzindo não ter condições para arcar com 

os mencionados encargos sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família. Ressalta, ainda, que não faz declaração de imposto de renda por 

ser autônoma e receber valores inferiores ao mínimo legal, o que autoriza 

a sua isenção. Determinou-se a emenda da inicial para a comprovação da 

hipossuficiência (Num. 13407158 - Pág. 1/3), vindo a parte autora juntar 

comprovante de inscrição de microempreendedor individual e cópias do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais, todos em seu nome (Num. 

13543866 - Pág. 1/3 e Num. 13543633 - Pág. 1). II - FUNDAMENTAÇÃO A 

parte requerente emendou a petição inicial juntando aos autos 

comprovante de inscrição de microempreendedor individual e cópias do 

Cadastro Nacional de Informações Sociais, com isso limitou-se a informar 

a renda mensal familiar, sem qualquer comprovação do propalado 

rendimento. Entanto, deixou ela de atender a integralidade do despacho de 

Num. 13407158 - Pág. 1/3, o qual determinava a comprovação de 

hipossuficiência dela e de seu(sua) cônjuge, já que informou o estado civil 

de casado(a) no petitório inicial, com 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). Ressalta-se que a 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos é utilizada pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso 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”. A par disso, constituiu advogado particular para o ingresso 

da demanda. Com isso, não demonstrada a hipossuficiência da unidade 

familiar composta por ela e por seu(sua) cônjuge, resta impossível a 

concessão do benefício pleiteado. É que o instituto da gratuidade 

processual, na acepção jurídica da expressão, constitui benefício que 

deve ser deferido apenas aos efetivamente necessitados, em 

consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, que garante a todos 

que comprovarem a hipossuficiência de recursos a assistência jurídica e 

gratuita de modo a possibilitar o acesso à justiça. Daí que a benesse 

invocada deve ser interpretada conforme a Carta Política de 1988, em 

virtude do dever fundamental de se pagar tributos, dever este que 

possibilita ao Estado a consecução de suas finalidades, objetivos e 

diretrizes, do que não se pode dispor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter a parte autora comprovado a 

hipossuficiência financeira dela e da unidade familiar, nos termos dos arts. 

5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para que proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 456, § 

1º, da CNGC, o que impede, por ora, a apreciação do pedido de tutela de 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

venham-me os autos conclusos. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 26 

de junho de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000488-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RODRIGUES JUNQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000488-98.2018.8.11.0009. AUTOR: ROMILDO DE 

ARRUDA RÉU: ROBERTO RODRIGUES JUNQUEIRA Vistos. Com base nos 

documentos juntados nos Num. 12206145 - Pág. 1 e Num. 12206234 - Pág. 

1, cópias do contrato de trabalho e do termo de rescisão do contrato de 

trabalho, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. A parte autora manifestou na 

petição inicial o interesse na realização da audiência de conciliação. Então, 

em observância ao disposto no arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a 

Resolução nº 125 do CNJ, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, devendo a 

zelosa Secretaria Judicial designar data para realização da sessão de 

conciliação conforme pauta disponível, bem como citar a parte ré e intimar 

ambas as partes para o respectivo comparecimento. Advirta-se à parte 

requerida que, se qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, deverá apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou 

da última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, inciso I, do NCPC, 

sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as 

alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do mesmo diploma legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 26 de junho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001876-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA COELHA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA GUIMARÃES (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001876-70.2017.8.11.0009. AUTOR: APARECIDA 

COELHA DE OLIVEIRA RÉU: JOÃO BATISTA GUIMARÃES Vistos. Trata-se 

ação de usucapião de bem imóvel proposta por APARECIDA COELHA DA 

SILVEIRA, em face de JOÃO BATISTA GUIMARÃES. Verifica-se que a 

parte requerente, devidamente intimada para emendar a inicial, no sentido 

de especificar os fatos, causa de pedir e o motivo para a usucapião , não 

o fez (Num. 12535906). Logo, não supridas às exigências legais torna-se 

imperativo o indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora em custas e despesas processuais, salvo se imune a tais 

tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária 

da justiça gratuita, 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. 

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 18 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000934-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR STROHER (EXECUTADO)

LAIS DENISE STIOHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000934-38.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: LAIS DENISE STIOHES, VILMAR STROHER 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000440-76.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOBO MACHADO E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000440-76.2017.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: LOBO MACHADO E CIA LTDA - ME Vistos. 

As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, 

SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000587-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000587-68.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Com base nos documentos 

juntados no Num. 12477668 - Págs. 1/2, cópias da CTPS, bem ainda 

considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, 

inciso LXXIV, da CRFB/88. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de interesse 

processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a 

parte requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC. Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, 

salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, 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. Mas deixo de condená-la em honorários 

advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Cumpra-se. Colíder, 25 de junho de 2018.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000289-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BENVINDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ROGELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENI EZIQUIEL DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para no prazo legal, 

providenciar a diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento de 

mandado de CITAÇÃO da Sra. ROSELI PEREIRA DA SILVA, no endereço 

descrito no ID. 4628261, conforme deferido por este Juízo, bem como a 

diligência para CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, eis que o 

referido ato deverá ser cumprido por mandado e não pelo correio como foi 

feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87390 Nr: 802-03.2014.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA DO NASCIMENTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CESAR PEREIRA 

MARTINS JUNIOR - OAB:MT 14256-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 Autos n. 802-03.2014.811.0009

Código Apolo n. 87390

Vistos, etc.

Trata-se de “Execução de Título Judicial” ajuizada por Walter Fernandes, 

em face de Mariza do Nascimento Fernandes, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes se compuseram amigavelmente (fls. 

206-211), requerendo a homologação do acordo e a suspensão do feito 

até o cumprimento das condições impostas.

 É o relatório do necessário. DECIDO.

1 - Como se vê às fls. 206-211, as partes transigiram quanto objeto de 

execução, de modo que sua homologação é medida que se impõe.

 Tendo em vista a manifestação de vontade das partes exaradas 

conjuntamente, tratando-se de partes capazes e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, HOMOLOGO o acordo colacionado às fls. 

206-211, e, por consequência, SUSPENDO o presente feito por um (01) 

ano, período acordado entre as partes para cumprimento das condições 

estabelecidas na respectiva composição, com fulcro no art. 922 do CPC.

Destarte, destaca-se que, apesar de constar no acordo que o requerente 

é beneficiário da justiça gratuita, compulsando os autos, verifica-se que tal 

informação não prospera, pois, à fl. 40 foi indeferido o pedido de 

assistência judiciária gratuita e à fl. 43 foi juntado comprovante de 

pagamento das custas judiciais. Aliás, não há qualquer decisão em sentido 

contrário nos autos.

2 – Sem prejuízo, tendo em vista o agravo de instrumento em trâmite na 

Primeira Câmara de Direito Privado (autos n. 1007722-95.2017.8.11.0000), 

comunique-se o referido Órgão Julgados acerca da presente decisão, 

para conhecimento.

 3 - Por fim, após decorrido o prazo, abra-se vistas ao exequente para 

que informe acerca do cumprimento integral do acordo ou não, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

Colíder, 25 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84219 Nr: 1611-27.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA SVERSUT GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE FABIANA DIER BIOLCHI - 

OAB:6937, DEISE TASSIANA MARCHIORO - OAB:MT 13.737, VÊNUS 

MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. VÊNUS MARA SOARES DA 

SILVA - OAB/MT. 8677, para que no prazo de 05(cinco) dias recolha 

a t r a v é s  d o  e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx) o preparo de CARTA PRECATÓRIA expedida ao Juizo da 

Comarca de Guarantã do Norte/MT, a fim de CITAR/PENHORAR tantos 

bens quanto necessario ao valor da dívida. Autos à disposição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3756 Nr: 1752-95.2003.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, NORBERTO 

ATÍLIO WIEGERT, SILVANO ALOISIO WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DE OLIVEIRA ROSA - 

OAB:3.236-A

 Autos nº: 1752-95.2003.811.0009.

Código Apolo nº: 3756.

Vistos etc.

Cumpra-se a sentença de fls. 193-204 dos autos em apenso de nº 

307-42.2003.811.0009, código 23730.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 23730 Nr: 307-42.2003.811.0009

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, NOBERTO OTILO 

WIEGERT, SILVANO ALOISIO WIEGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Wiegert - OAB:MT 

4275-E, Waldenir Figueira Desto - OAB:3743, WILSON DE OLIVEIRA 

ROSA - OAB:3.236-A, Zelcy Luiz Dall Acqua - OAB:MT - 2718-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucia Squillace - OAB:

 Autos nº: 307-42.2003.811.0009.

Código Apolo nº: 23730.

Vistos etc.

1 - Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela parte embargante 

em face da r. sentença proferida às fls. 193-204.

Alega a embargante que, ao proferir a r. sentença nos autos que julgou 

procedente os embargos de execução e declarou a inexigibilidade dos 

títulos executivos da ação principal, houve omissão em verificar a 

presença de parcelamento tributário anterior ao ajuizamento e presença 

discriminativo do débito das CDA’s.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I e II, do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto 

ou questão existente em qualquer decisão judicial.

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.
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 Compulsando os autos verifico que não há na sentença objurgada 

nenhuma das hipóteses autorizadoras para promoção dos embargos de 

declaração, ou seja, inexiste omissão ou qualquer outro vício delineado no 

artigo 1.022, do NCPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a 

apreciação do pedido, o que reclama outra espécie de recurso para o seu 

desenrolar.

 Ressalto, outrossim, que qualquer irresignação do interessado em relação 

à decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie, uma 

vez que a via ora eleita não se mostra adequada para tanto.

Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados.

2 – Cumpra-se integralmente a r. sentença de fls. 193-204.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 83235 Nr: 593-68.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 593-68.2013.811.0009 – Código nº. 83235

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que a sentença (fl. 152) nada disse sobre os objetos 

apreendidos à fl. 52, e que a vítima Francisco Dantas Menezes (fls. 20/21 

e 28) reconheceu como sendo seu apenas um aparelho DVD, já devolvido 

(fl. 28), aliado ao fato de que não há notícias de quem seja o legítimo 

proprietário dos bens descritos à fl. 52, DETERMINO a destruição.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 81388 Nr: 2463-85.2012.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MIDSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2463-85.2012.811.0009 – Código nº. 81388

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 52, INTIME-O por edital.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89558 Nr: 2579-23.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2579-23.2014.811.0009 – Código nº. 89558

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando o acordão de fls. 187/194, que em sede de revisão 

criminal absolveu o réu da imputação do artigo 359 do CP, DETERMINO:

a) Certifique-se acerca do trânsito em julgado do referido acordão;

b) Após, retifique-se a guia de execução penal expedida (fl. 182), 

adequando-se a nova realidade do réu, a saber, condenação apenas pela 

ameaça (art. 147, do CP), cuja pena é de 05 (cinco) meses e 13 (treze) 

dias de detenção (fl. 160);

c) Cumprida a determinação do item anterior, encaminhe-se a guia 

respectiva a Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, vez que o executivo de 

pena foi encaminhado para referida comarca, conforme verifica-se dos 

autos de código 99960.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99095 Nr: 1539-35.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VENICIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 Autos nº. 1539-35.2016.811.0009 – Código nº. 99095

Despacho

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 77, consigno que o reeducando deverá 

prestar o serviço comunitário na Secretária Municipal de Infraestrutura, 

Obras e Urbanismo desta urbe.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 92833 Nr: 1220-04.2015.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LIMA MACEDO - 

OAB:221323/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1220-04.2015.811.0009 – Código nº. 92833

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 26, REITERE-SE o ofício de fl. 24, anotando o 

prazo de 5 dias.

2. Outrossim, CUMPRA-SE a determinação contida no segundo parágrafo 

da decisão de fl. 23.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 105797 Nr: 1825-76.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 
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OAB:OAB/MT 10.629

 .1) INDEFIRO o pleito da defesa de progressão de regime, eis que a 

reeducanda ainda não atingiu o requisito objetivo para a concessão do 

benefício, conforme indicou o MP.2) Analisando as planilhas acostadas, 

verifico que nos meses de outubro, novembro e dezembro/2016 e 

abril/2018 a reeducanda trabalhou 83 (oitenta e três) dias com carga 

horária de acordo com a regra estabelecida no artigo 33 da LEP, razão 

pela qual devem ser reconhecidos 28 (vinte e oito) dias de remição pelo 

trabalho, utilizando-se os dias remanescentes, conforme pugnado pelo 

parquet.Posto isso, e sem maiores delongas, RECONHEÇO O DIREITO À 

REMIÇÃO à reeducanda NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

descontando de sua pena 28 (vinte e oito) dias em razão do trabalho 

desenvolvido em regime fechado (artigo 126, § 1º, inciso II da LEP).Assim, 

DETERMINO à secretaria o seguinte:a- PROCEDA-SE a elaboração de novo 

cálculo de pena, descontando os dias remidos aqui apresentados. b- 

Após, INTIMEM-SE às partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) 

dias, advertindo que o silêncio será subtendido como concordância 

tácita.c- Não havendo impugnações, fica, desde já, HOMOLOGADO o 

cálculo.d- INTIME-SE a reeducanda da relação dos dias remidos (art. 129, 

§2º, da LEP) para autocontrole e responsabilidade, alertando-a que, nos 

termos do art. 127, da LEP, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar 

até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, 

recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.e) 

CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento do item “1” de fl. 212.f) OFICIE-SE 

ao Centro de Ressocialização Feminino desta comarca requisitando 

informações acerca da realização de trabalho/estudo desempenhado pela 

reeducanda no mês de maio/2018.f) Com a resposta ao ofício, ABRA-SE 

nova vista as partes.Às providências.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Colíder-MT, 25 de junho de 2018.Mauricio Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112044 Nr: 1730-12.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1730-12.2018.811.0009 – Código nº. 112044

Despacho.

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 05, tendo em vista que o réu se encontra 

atualmente na Comarca de Nova Guarita/MT, ENCAMINHE-SE a missiva 

para a referida Comarca, diante do disposto no artigo 355, §1º, do Código 

de Processo Penal.

2. COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000982-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CENTAURO MOTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000982-60.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CENTAURO MOTO PECAS 

LTDA - ME REQUERIDO: REGINALDO PONTES Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado, COM URGÊNCIA, servindo a cópia como mandado 

ou, ausente eventual documento, solicite a complementação junto à 

origem, eis que se trata de citação e intimação para a parte requerida 

comparecer em audiência designada no Juízo deprecante. Expeça-se o 

necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, devolva-se 

a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de estilo. Às 

providências. Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000107-90.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ RANZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO OAB - MT23573/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000107-90.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: JOAO LUIZ RANZAN 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos. Obedecendo ao que dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, 

deve a presente execução processar-se aplicando, no que couber, o 

disposto no Código de Processo Civil. CITE-SE o(a) devedor(a) para, em 

03 (dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou 

indicar bens à penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos 

termos do art. 829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a 

penhora, o oficial de justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem 

como sua AVALIAÇÃO, descrevendo o estado de uso e conservação, 

lavrando-se o respetivo auto de tais atos, intimando, na mesma 

oportunidade, a parte executada. Se a penhora e avaliação recaírem 

sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais atos, salvo 

se casados em regime de separação absoluta de bens, nos termos do art. 

842 do NCPC. Com a efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste 

Juízo designar audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e 

intimar o(a) devedor(a) para comparecer ao ato, quando poderá oferecer 

embargos, por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, 

alíneas “a” a “d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão 

ser tratadas nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de 

seguro o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do 

FONAJE. Caso o oficial de justiça não encontre o(a) devedor(a) ou não 

encontre bens penhoráveis, intime-se a parte exequente para se 

manifestar em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se. Colíder, 20 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000462-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO SEVERINO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000462-03.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSENILDO SEVERINO DE 

LIMA REQUERIDO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME Vistos. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, 

ausente eventual documento, solicite a complementação junto à origem. 

Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. 

Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e 

baixas de estilo. Às providências. Colíder, 20 de junho 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000482-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

STAR - TRATAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO COSMO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 
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1000482-91.2018.8.11.0009. REQUERENTE: STAR - TRATAMENTOS 

ODONTOLOGICOS LTDA REQUERIDO: SEBASTIAO COSMO DA SILVA 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia como mandado 

ou, ausente eventual documento, solicite a complementação junto à 

origem. Expeça-se o necessário para atingir a finalidade da carta 

precatória. Após, devolva-se a presente missiva com as homenagens, 

cautelas e baixas de estilo. Às providências. Colíder, 20 de junho 2018.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000550-41.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E DIAS CONSTRUTORA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000550-41.2018.8.11.0009. REQUERENTE: CLAUDIO ANDRE DE 

MIRANDA REQUERIDO: E DIAS CONSTRUTORA - ME Vistos. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem. Expeça-se 

o necessário para atingir a finalidade da carta precatória. Após, 

devolva-se a presente missiva com as homenagens, cautelas e baixas de 

estilo. Às providências. Colíder, 20 de junho 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001006-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LUIZ GARCIA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001006-88.2018.8.11.0009 Parte Autora: WELLINGTON LUIZ GARCIA 

SILVA SANTOS Parte Ré: BANCO BMG S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 07 de agosto de 2018 às 14h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 26 de junho 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-72.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROMANHOLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDWIN DE ALMEIDA COSTA OAB - MT14621/O (ADVOGADO)

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010219-72.2013.8.11.0009. REQUERENTE: LUIZ ANDRE BEZERRA 

MARQUES DE SA REQUERIDO: OSVALDO ROMANHOLI Vistos. Expeça-se 

alvará judicial para levantamento da verba depositada pela parte 

executada, bem como as que se sucederem. Proceda a Secretaria Judicial 

com as providências necessárias ao levantamento do valor depositado, 

transferindo-o à conta indicada. Efetuado o depósito das parcelas 

remanescentes com o respectivo levantamento e, não havendo 

requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no 

relatório estatístico. Cumpra-se. Colíder, 18 de junho de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEDRALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000440-42.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARLENE PEDRALLI 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de rescisão contratual c.c reparação de 

danos morais com pedido de tutela antecipada proposta por MARELENE 

PEDRALLI em desfavor de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, TUIUTUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA ME e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, devidamente 

qualificadas nos autos. Aduz a parte autora, em síntese, ter efetuado a 

compra de um pacote de viagens com as reclamadas via contrato, 

contudo, em face da desistência alega que notificou as empresas rés 

meses antes da aludida viagem acerca da rescisão unilateral, a fim de 

evitar a incidência de multa cominatória ou penalidade contratual. Malgrado 

a notificação realizada, afirma que vem sofrendo indevidas e insistentes 

cobranças. Dai requer, liminarmente, a abstenção de cobranças e, por 

conseguinte, a abstenção da inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, a inversão do ônus da prova, e, no mérito, a 

procedência do pedido para a rescisão do contrato de prestação de 

serviço sem a incidência de multas ou taxas e a condenação das rés ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora 

se exigia. No particular, o pedido liminar não há como ser acolhido por mais 

que haja cobranças e probabilidade de negativação, pois conforme 

contrato de intermediação de serviços de turismo acostado ao Num. 

12078371 - Págs. 1/6, há previsão de incidência de taxas e multas em 

caso de rescisão contratual unilateral, o que aparentemente não configura 

abusividade no percentual descrito naquele. De outro lado, não há como a 

parte autora alegar desconhecimento das cláusulas contratuais, uma vez 

que ao efetuar a contratação dos serviços das reclamadas, exarou sua 

assinatura no contrato, presumindo-se a leitura deste. Assim, ao menos 

em sede de cognição sumária, não estão presentes a probabilidade de o 

direito existir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

II.2 - Da inversão do ônus da prova A alegação da parte autora é 

verossímil ou é ela hipossuficiente, o que a atrair a facilitação da defesa 

dos direitos do consumidor, nos termos do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 

8.078/90. De outro lado, para aqueles que alegam a violação do direito 

acima declinado, especialmente em relações consumeristas, a prova fica 

extremamente difícil, para não falar impossível, caso não se adote a 

distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, como há apuração de 

consumo contestada pela parte autora em decorrência de cobranças 

indevidas, muito mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus 
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probatório, de modo que a parte ré, empresa que presta serviços de 

grande renome, notoriamente estruturada, comprove a observância da 

aludida norma no período em que a parte autora afirma ter havido o 

suposto ato ilícito. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por 

ora, da probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC. b) 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de inversão do ônus probatório e 

determino à parte ré a obrigação de comprovar o pleno fornecimento de 

seus serviços ou reconheça a inexistência ou deficiência do fornecimento 

do serviço contratado, segundo relatos da parte autora, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Proceda, a zelosa Secretaria Judiciária, à designação de audiência 

de conciliação conforme a disponibilidade da pauta. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada da presente decisão e para comparecer ao ato, 

consignando que poderá ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, até 05 (cinco) dias após a audiência de conciliação, conforme 

preconiza o Enunciado Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, 

sob pena de, não contestada a ação, presumirem-se aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora. Deverá ser 

consignado, ainda, o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de junho de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALECI DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO (GAÚCHO) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000509-74.2018.8.11.0009. REQUERENTE: VALECI DE LIMA REQUERIDO: 

CRISTIANO (GAÚCHO) Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu à solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o que 

faz presumir sua desistência. Assim, considerando que a desistência do 

feito, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem resolução do mérito, (Enunciado 90 do FONAJE), 

HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão dos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem o 

devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil 

processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do 

trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“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, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. 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. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RIBEIRO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Universidade Norte do Paraná - UNOPAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000623-13.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FLAVIA RIBEIRO ROCHA 

REQUERIDO: UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual em 18/05/2018 

(id. 13288042), data anterior à audiência de conciliação designada e 

realizada em 29/05/2018 (id. 13536294), havendo a ratificação do pleito 

pela causídica. Assim, considerando que a desistência do feito, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

resolução do mérito, (Enunciado 90 do FONAJE), HOMOLOGO o pedido de 

desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada 

no PJE. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 07 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS CONSTANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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: 

1000410-41.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE MARCOS 

CONSTANTINO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Em seguida, o executado 

efetuou o pagamento do débito em questão, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito. 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, 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. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Registre-se. 

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. Arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se. Colíder, 18 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001339-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

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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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001339-74.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ELIAS DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR em que o Requerente alega que, 

embora jamais tenha contratado com a Requerida, esta inseriu 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. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão à parte autora. 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 aos autos gravação na qual mostra 

que a parte autora já havia contratado com a reclamada fazendo migração 

de plano, confirmando dados pessoais, portanto, tenho que o débito da 

parte autora restou comprovado. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial 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. 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 Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

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 CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos 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. COLÍDER, 28 de maio de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010333-74.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NORTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINELIO FRANCISCO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010333-74.2014.8.11.0009. EXEQUENTE: NORTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDINELIO FRANCISCO DE 

SOUZA Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de Execução de título 

executivo extrajudicial onde não houve êxito na localização do Devedor. 

De outro lado, intimada a parte exequente para manifestar sobre novo 

endereço, a mesma se manifestou pelo arquivamento da ação visto não 

possuir endereço do devedor. Nesse sentido o artigo 53, § 4º da Lei 

9.099/95: “não encontrado o devedor ou inexistindo bens passíveis de 

penhora, o processo deverá ser imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor.” Isto posto, julgo extinta a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 53, §4°, da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da(o) 

Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010225-11.2015.8.11.0009

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:

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDRE CAVALCANTE BITTENCOURT TORRES OAB - BA25825 

(ADVOGADO)

PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO OAB - BA33824 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010225-11.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP EXECUTADO: MK ELETRODOMESTICOS 

MONDIAL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente ação se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina 

os artigos 526, parágrafo 3° c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil 

que a extinção do processo ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação ID12549598, considerando que foi feito pagamento integral 

diretamente ao autor, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, opino pela extinção da presente ação, com fundamento nos 

artigos 526, parágrafo 3° c/c 924, inciso II , ambos do Código de Processo 

Civil. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito para 

homologação do presente projeto de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Após, arquive-se. P.R.I.C. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010344-69.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010344-69.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: ADRIANA ALVES FERREIRA 

EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 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 remanescentes 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. 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, 05 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA FRANCISCATO SARDELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (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: 

1001240-07.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CELIA REGINA FRANCISCATO 

SARDELLI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

promovida pela 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. 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, 05 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000789-16.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE TAVARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000789-16.2016.8.11.0009. REQUERENTE: DONIZETE TAVARES DE 

JESUS REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 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. 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, 05 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VALERIA TEODORO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000266-33.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA VALERIA TEODORO 

PINHEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte executada efetuou o pagamento do débito em 

questão, razão pela qual a parte exequente pugnou pela extinção do feito. 

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. Em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95). 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, 18 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000265-48.2018.8.11.0009. REQUERENTE: EVA DE SOUZA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

executada efetuou o pagamento do débito em questão, razão pela qual a 
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parte exequente pugnou pela extinção do feito. 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. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). 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, 18 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010266-75.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON BELLO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

TIAGO MORO MOTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010266-75.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: CLEITON BELLO MACHADO 

EXECUTADO: MDM MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP, TIAGO MORO MOTA Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte executada efetuou o pagamento do débito em questão, razão pela 

qual a parte exequente pugnou pela extinção do feito. 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. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). 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, 18 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010176-33.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE CRISTINA MACULAN ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS OAB - MT0020027A 

(ADVOGADO)

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

MARCELO AZEVEDO KAIRALLA OAB - SP143415 (ADVOGADO)

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A (ADVOGADO)

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010176-33.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: ALYNE CRISTINA MACULAN 

ARAUJO EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que decorreu o prazo legal sem 

que houvesse impugnação pela parte executada à constrição realizada 

nos autos, razão pela qual a parte exequente pugnou pela extinção do 

feito. 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 penhorado e 

vinculado a este processo. Em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95). 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, 18 de junho 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010289-89.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA BRITO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010289-89.2013.8.11.0009. EXEQUENTE: JOELMA BRITO DA SILVA 

EXECUTADO: MOVEIS ROMERA LTDA, GENERAL ELECTRIC DO BRASIL 

LTDA Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que decorreu o prazo 

legal sem que houvesse impugnação pela parte executada à constrição 

realizada nos autos, razão pela qual a parte exequente pugnou pela 

extinção do feito. 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 penhorado e vinculado a este processo. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 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, 18 de junho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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: 

1000100-69.2016.8.11.0009. REQUERENTE: CLODOALDO BATISTA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A 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. DEFIRO o pleito da parte executada (Num. 

11490761 - Págs. 1/2), considerando a duplicidade do pagamento do 

débito (Num. 9184850 e Num. 9448235 - Págs. 1/4) . Proceda o(a) Sr(a). 
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Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo em favor 

da parte executada. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação 

das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Cumpra-se. Colíder, 18 de junho de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 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]

 Certifico e dou fé que impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106162 Nr: 3631-35.2017.811.0046

 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: ADAIR SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78367 Nr: 2513-92.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GOMES AZAMBUJA, IGOR ROSA 

DOS SANTOS, MICHELE VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para retirar nesta secretaria a Carta Precatória 

expedida no presente feito com o fim de promover a devida distribuição no 

Juízo Deprecado, devendo ainda, no prazo legal, comprovar nos autos a 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99040 Nr: 455-48.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NALVA BARÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo se 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115137 Nr: 7445-55.2017.811.0046

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COIMBRA BRIFES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119951 Nr: 1962-10.2018.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ANTONIO ZANCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da juntada de ref. 14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122110 Nr: 2984-06.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar a defesa para, no prazo de 05 

dias, manifestar-se acerca do requerido na cota ministerial de ref: 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 1026-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZE CÉLIA CHAVES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da r. sentença abaixo 

transcrita: "Vistos. Trata-se de pedido de alvará judicial para viagem 

realizado por GAEL MORALES CHAVES, representado por sua genitora 

ILZE CLEIA CHAVES, para que a menor possa viajar acompanhada 

somente da mãe para a cidade de Santa Cruz de La Sierra na Bolívia. O 

MP manifestou pela procedência do pedido. Decido. Considerando o artigo 
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84 do Estatuto da Criança do Adolescente, dispensa a autorização judicial 

para viagem no exterior somente nos casos em que a criança ou 

adolescente viajar acompanhada de ambos os pais ou na companhia de 

um deles, autorizado expressamente pelo outro através de documento 

com firma reconhecida, tenho que pertinente o presente pedido. A parte 

requerente afirma a impossibilidade na obtenção de documento de 

autorização com firma reconhecida, uma vez que seu genitor reside na 

Bolívia, bem como esta realizando a viagem com a finalidade de 

conhecê-lo. Consta as fls. 18 autorização do genitor para realização da 

viagem sem reconhecimento de firma. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pleito autoral e determino que se expeça ALVARÁ 

JUDICIAL PARA VIAGEM INTERNACIONAL que autorize a viagem da 

criança GAEL MORALES CHAVES acompanhado somente da genitora 

ILZE CLEIA CHAVES. Após expedido o Alvará e decorrido o prazo 

recursal, arquive-se os autos com as cautelas de estilo. Ciência ao 

Ministério Público. Sem custas. P.R.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35892 Nr: 586-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:OAB/MT 24445-S, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14687

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 4º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito encaminhando ao 

setor responsável para que seja expedida carta com aviso de recebimento 

em mãos próprias, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, § 

1º do CPC) (artigo 1.206 § 10 da CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39286 Nr: 301-06.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSE MEDEIROS, PEDRO INACIO 

DE AMORIM, PEDRO INACIO DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte requerida para retirar nesta 

secretaria a Carta Precatória expedida no presente feito com o fim de 

promover a devida distribuição no Juízo Deprecado, devendo ainda, no 

prazo legal, comprovar nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9234 Nr: 133-19.2003.811.0046

 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 VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO JOSÉ DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito conforme 

decisão de fls. 190. Certifico ainda que impulsiono o presente feito 

intimando a parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

requerendo o que de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62678 Nr: 773-70.2013.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S S XIMINES FERRAZ ME, MARIA DO 

SOCORRO DA SILVA XIMENES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DO SOCORRO DA SILVA 

XIMENES FERRAZ, Cpf: 47091347315, Rg: 373190, Filiação: Rosa Maria da 

Silva Ximenes e Raimundo Pereira Ximenes, data de nascimento: 

22/04/1965, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a parte executada MARIA DO SOCORRO DA SILVA 

XIMENES FERRAZ e seu cônjuge JORGE LUIZ PATRÍCIO FERRAZ acerca 

da penhora realizado no imóvel urbano situado no município de 

Comodoro/MT, identificado como lote nº 11, quadra 207, com área 

605,00m².

Resumo da Inicial: A Fazenda Pública Estadual, através da 

Procuradoria-Geral do Estado, entrou com a Ação de Execução Fiscal, 

nos moldes da Lei 6.830/80, requerendo a citação do(a) Executado(a) e 

seus sócios, que a razão social é M. S. S. XIMENES FERRAZ, de CNPJ sob 

o nº 03.151.147/0001-70, Valor da causa em 08/03/2013 - R$ 9.059,00 

(Nove Mil e Cinquenta Reais e Sessenta e Um Centavos), requer, caso não 

seja efetuado o pagamento devido, que seja procedida a penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução, 

intimando-se desta o(s) executado(s) e, se for o caso, respecitivos 

cônjuges, à fim de garantir o pagamento do débto, na evetualidade da 

penhora recair sobre os bens imóveis ficando dsde já requerida.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se ação de execução fiscal em que a 

Fazenda Pública Estadual move contra M S S Ximenes Ferraz ME empresa 

de propriedade de Maria do Socorro da Silva Ximenes Ferraz, em que a 

exequente requer a penhora do imóvel de matrícula nº 8.796 cuja cópia 

consta às fls. 38, em que consta como proprietário do imóvel Jorge Luiz 

Patrício Ferraz, cônjuge da executada.De acordo com o exequente, no 

caso em tela é plenamente possível que a penhora recaia sobre bens e 

valores em nome do sócio, ainda que esteja em nome de seu cônjuge 

sendo que são casados em regime de comunhão de bens.Decido.Sabe se 

que a firma individual não possui personalidade jurídica própria e 

independente de seu titular, não havendo distinção entre ela e a pessoa 

física do comerciante/empresário, portanto o patrimônio deste responde 

por todas as obrigações assumidas pela empresa, sendo denominada pela 

jurisprudência como confusão patrimonial, inexistindo patrimônios 

distintos.É este o entendimento jurisprudencial, vejamos:Agravo de 

instrumento. Execução. Pedido de penhora de faturamento da renda de 

firma individual. Possibilidade. Confusão patrimonial entre a pessoa física e 

o empresário individual. Reconhecimento. Artigos 966 e seguintes do 

Código Civil. Recurso provido. É perfeitamente possível que a penhora 

recaia em bens da firma individual da devedora, pessoa física, pois 

inexiste distinção, respondendo o patrimônio de uma pelas obrigações 

assumidas pela outra e vice-versa, sem que se haja necessidade de 

desconst i tu ição da personal idade jur íd ica. (TJ-SP -  AI : 

20724545620148260000 SP 2072454-56.2014.8.26.0000, Relator: Kioitsi 

Chicuta, Data de Julgamento: 07/08/2014, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 07/08/2014)AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. FIRMA INDIVIDUAL. INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA DO 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NA LIDE. DESNECESSIDADE. CONFUSÃO DE 

PERSONALIDADES. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. 

PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. Em se tratando de firma individual, 

não se distingue o patrimônio do empresário individual e da pessoa física. 

Não havendo diversidade de personalidade jurídica, a pessoa física é 

parte legítima para a execução. Recurso conhecido e provido.(TJ-MG , 

Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/04/2013, Câmaras 

Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL)No mesmo sentido já decidiu o STJ, verbis: 

"(...)"tratando-se de Firma Individual, a responsabilidade do sócio é 

ilimitada, o que, a fortiori, obsta a argüição de ilegitimidade passiva, 
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mormente em se tratando de exceção de pré-executividade, onde não se 

admite dilação probatória"Posto isto, DEFIRO o pedido de penhora 

formulado pelo credor e determino a expedição do mandado de penhora e 

avaliação do bem indicado às fls. 38, sendo que deverá ser lavrado o 

devido termo conforme determinam os artigos 838 e 872 do Código de 

Processo Civil. Após, intime-se o executado e seu cônjuge, conforme 

preceitua o artigo 841 e seguintes do CPC, para apresentar eventual 

impugnação ao auto de penhora e avaliação no prazo de 10 

dias.Inexistindo impugnação, intime-se a exequente para se manifestar. P. 

I. 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, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 25 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39958 Nr: 976-66.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTÔNIO SISCONETTO, AMELIO 

ALBERGUINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMELIO ALBERGUINI, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias acerca do interesse na restituição do seguinte 

bem 01 (m) revolver da marca Taurus, calibre 32, numeração 

200200422906557, com o número de registro 14597, sob pena da aludida 

arma ser encaminhada para o comando do Exército para destruição.

Despacho/Decisão: Vistos.A fim de que seja cumprido o disposto no ofício 

circular n. 01/2018/GAB/J-Aux, em anexo, passo a análise das armas e 

munições apreendidas nos presentes autos preenchem os requisitos para 

que sejam encaminhadas para o Comando do Exército.O artigo 1º da 

Resolução n. 134, de 21 de junho de 2011 dispõe acerca da necessidade 

de notificação de eventual proprietário de boa-fé para manifestação 

quanto ao interesse na restituição da arma apreendia.Assim em consulta 

ao Sistema Sinesp Infoseg da numeração do armamento apreendido, 

sendo que constou proprietário, entretanto não consta as informações 

pessoais do citado, tal como endereço. Dessa forma, determino a 

intimação por edital do respectivo proprietário (dados em anexo) acerca 

da apreensão do bem e para manifestar-se no prazo de 15 dias acerca do 

interesse na restituição, sob pena da aludida arma ser encaminhada para 

o Comando do Exercito para destruição.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, Reginaldo Furtado do 

Nascimento , digitei.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ofereceu DENÚNCIA em desfavor de VALTER ANTÔNIO 

SISCONETO, epíteto "vermelho" em razão do seguinte fato, no dia 08 de 

dezembro de 2011, o denunciado VALTER ANTÔNIO SISCONETO tinha em 

depósito arma de fogo e munições de uso permitido sem autorização e em 

desacordo com a determinação legal ou regulamentar, qual seja 01 (um) 

revólver calibre 32, 09 (nove) munições calibre 32 intactas 01 (uma) 

munição calibre 38 intacta e 02 (duas) munições calibre 38 mm 

deflagradas, 01 (uma) espingarda de pressão, 01 (uma) caixa pequena 

com varios chumbinhos e varias buchas, cartuchos de varios calibres 

deflagrados. Ante o exposto e, pelo mais que consta no incluso caderno 

informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Valter 

Antônio Sisconeto, devidamente qualificado, como incurso nas sanções 

do artigo 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003, requerendo seja 

recebida e autuada esta, procedendo -se posteriormente , à citação do 

réu, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado.

Comodoro, 25 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65171 Nr: 3344-14.2013.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LEMES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILSON LEMES DA ROSA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a pessoa acima qualificada, para, querendo, OPOR 

EMBARGOS, conforme decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de pedido de penhora on line em que a 

parte adversa ainda não adimpliu o crédito devido. Deve ser consignado 

que o artigo 835 do Código de Processo Civildeclara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora on 

line e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACEN JUD, 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 Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução.Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo 

de 05 dias.Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não 

indique bens, fica desde já determinada a suspensão do presente feito 

com fundamento no artigo 921 do CPC.Decorrido o prazo de 01 ano, sem 

que a parte se manifeste, determino o arquivamento dos autos.P. I. 

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, Renan Félix, digitei.

Comodoro, 25 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63162 Nr: 1283-83.2013.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1283-83.2013.811.0046 Cód. 63162

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA

PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA

INTIMANDO(A): Requerido(a): JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, CPF: 

11.653.321-91, endereço: Rua Nova Lacerda, 251, Cidade: Nova Lacerda, 

CEP: 78.243-000.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para efetuar o 

pagamento das custas judiciais, no valor de R$ 392,65 (trezentos e 

noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos) e taxa judiciária, no 

valor de R$ 124,13 (cento e vinte e quatro reais e treze centavos), no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente 
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edital. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar o boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

ADVERTÊNCIA: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciária implicará na 

restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º, da CNGC-TJMT.

Eu, Marco Gomes Cardoso, Gestor Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61839 Nr: 3707-35.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE ALMEIDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 24197-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113325 Nr: 6671-25.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA LÚCIA PALHARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGE – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Cite-se o 

requerido, mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 

183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro/MT, 18 de maio de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119165 Nr: 1651-19.2018.811.0046

 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: GILBERTO SIMÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO CORREIA 

PESCARA - OAB:22418/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Cite-se o 

requerido, mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 

183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo 

Civil.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro/MT, 18 de maio de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75794 Nr: 1475-45.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO TAVARES VIANA, NICEIA TAVARES 

VIANA, LUCILÉIA TAVARES VIANA, SELMA TAVARES VIANA, DENEVAL 

TAVARES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO KOSCINSKI, SERRANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PÚBLIO VILAS BOAS NETO, 

JACINTO ALVES DA SILVA NETO, ELIRA CELITA KOSCINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILIANE VAZ RAIZER 

THOMAZI - OAB:5246/RO, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - 

OAB:20746/O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Cód. 75794

Vistos, etc.

Considerando que permaneceram as partes silentes, não obstante 

devidamente intimadas, bem como não há noticias nos autos acerca da 

celebração de acordo entre as partes, reabro a instrução e para tanto 

designo audiência instrutória para o dia 14/08/2018, às 13h:30min, 

devendo as partes serem intimadas, para tanto para cumprir os prazos 

assinalados em despacho de ref. 90.

Intime-se.

Cumpra-se

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73014 Nr: 332-21.2015.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY BORGES MANCUELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO FACCIN - 

OAB:RO/1453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 Código 73014

Vistos, etc.

 Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71978 Nr: 3860-97.2014.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SME – SOCIEDADE DE MONTAGENS E 

ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviene de Barbosa Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRISTINA CARVALHO 

LEITE - OAB:11115

 Diante do exposto, INDEFIRO requerimento de f ls. 

59/65.Intime-se.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99864 Nr: 798-44.2017.811.0046

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRR COMODORO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n°. 92664

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão postulada pelo BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de TRR COMODORO DIESEL LTDA.

Tentativa de citação infrutífera.

Derradeiramente este juízo prolatou sentença extintiva.

É o relato do necessário.

 Consoante novel Código de Processo Civil a possibilidade de extinção do 

processo sem resolução do mérito, na forma do inc. III do art. 485, CPC, 

pressupõe a necessidade de intimação pessoal prévia da parte inerte, o 

qual não ocorreu no caso em comento.

 É cediço que para fins de extinção do processo por inércia da parte, 

necessária a intimação pessoal da parte para que supra a falta, dando o 

devido andamento do feito em 05 (cinco) dias. Somente após esta 

diligência e havendo persistência na inércia pela parte negligente é que 

será possível a extinção do feito.

 Ante as considerações constantes das razões do recurso, retrato-me 

para tornar sem efeito a sentença extintiva.

 Sem prejuízo, desde já DETERMINO a intimação pessoal autor para que 

proceda com o devido impulsionamento do feito em 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, certifique e venham-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110318 Nr: 5418-02.2017.811.0046

 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: SEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR pleiteada na exordial 

para o fim de FIXAR em favor da (os) menor (es) EMILLY FLORITA 

CELESTINO SOUZA neste ato representado por sua genitora SILMARA 

ELOISA CELESTINO, a título de pensão alimentícia o valor de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo nacional mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extras. Designo audiência de conciliação/mediação consoante 

pauta do CEJUSC (01 de agosto de 2018 às 14h:00min) e após, cite-se a 

parte requerida pessoalmente no endereço acostado nos autos para 

comparecer à audiência de mediação e conciliação fazendo-se constar as 

advertências a que faz menção o art. 695,§ 4º, CPC. Consigno que o 

mandado de citação deverá estar desacompanhado de cópia da petição 

inicial, contudo deverá fazer menção ao que dispõe o art. 695,§1º, 

CPC.Notifique-se o CEJUSC deste juízo a data para qual foi designada a 

audiência. Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala 

de audiência do CEJUSC deste juízo. Consigno que a citação deverá 

ocorrer com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data em que foi 

designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 695, §2º, 

C P C . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . N o t i f i q u e - s e  o 

MP.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78412 Nr: 2531-16.2015.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, JOEDI INÊS TAVARES 

SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAMPOS CONTO 

- OAB:MT/15055, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Desta feita, DETERMINO que sejam intimadas as partes acerca da nova 

avaliação (mediante DJE em, havendo advogado constituído, ou, caso não 

possua advogado constituído, pessoalmente, devendo a secretaria 

observar o disposto no art. 841 e seus parágrafos do CPC.Havendo 

requerimento de adjudicação ou alienação particular do bem penhorado, 

devolva-se a presente deprecada a comarca de origem, considerando ser 

tal juízo competente para apreciar tal requerimento.Pugnando o exequente 

pela alienação judicial, solicite do leiloeiro nomeado nos autos data para 

alienação do bem avaliado conforme disponibilidade do leiloeiro.Determino 

que o primeiro e o segundo leilão deverá o ocorrer no mesmo dia, com 

intervalo mínimo de uma hora entre eles nos termos do art. 892 do 

CPC/2015, De igual modo, DEFIRO a possibilidade de pagamento do bem 

arrematado em três (3) prestações mensais e sucessiva, devendo a 

primeira parcela ser depositada no prazo máximo de três (3) dias a contar 

da arrematação, e as demais a cada trinta (30) dias, observando-se que a 

comissão do leiloeiro deverá ser paga imediatamente. Informo desde já que 

a carta de arrematação será expedida após o último pagamento, mas será 

possível a imissão na posse com o depósito da primeira parcela. No caso 

de parcelamento, as guias mensais serão encaminhadas ao arrematante 

pelo leiloeiro, que informara nos autos o pagamento de cada parcela. Fixo 

como preço vil, a fim de impedir sua arrematação no segundo leilão, o 

valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 

do CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103627 Nr: 2496-85.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS CANDIDO GARCIA, DILSON 

ROSSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do débito, sob pena de indeferimento do pedido 

de penhora on-line (fls. 106/107).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103646 Nr: 2504-62.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludmyla Bueno Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pereira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 103646

VISTOS, ETC.

Expeça mandado de penhora devendo o Sr. Oficial de Justiça cumprir 

conforme determinado nesta decisão. Se necessário, expeça carta 

precatória para tanto.
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Formalizada a penhora nos termos do art. 771, c/c art. 841,§1º, ambos do 

CPC dela deverá o senhor meirinho intimar o executado imediatamente. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

também ser intimado o cônjuge salvo quando forem casados sob o regime 

de separação total dos bens [art. 842, CPC].

Cientifique-se o executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 

(dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC].

Ressalto que o senhor Oficial de Justiça com respaldo no princípio da 

celeridade processual deverá observar quando do cumprimento do 

mandado o rol de bens impenhoráveis [art. 833, CPC].

Na mesma oportunidade acaso não sejam encontrados bens passíveis de 

penhora deverá o executado ser intimado para que no prazo de 10 (dez) 

dias indique bens passíveis de penhora nos termos do art. 774, V, CPC 

sob pena aplicação de multa de até 20% do valor atualizado do débito em 

execução [art. 774, paragrafo único, CPC].

 Ademais, intimem-se a parte exequente para tomar as providências 

pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, I, c/c art. 804 ambos do 

CPC.

Deverá quando do cumprimento do ato observar que cuidando-se de 

devedor casado e havendo bens comuns a garantia fica reduzida ao limite 

da sua meação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105124 Nr: 3146-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLIO VINICIOS FERREIRA DE JESUS, 

PATRICIA DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do débito, sob pena de indeferimento do pedido 

de penhora on-line (fls. 116/117).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106120 Nr: 3611-44.2017.811.0046

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HHVA, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - 

OAB:20441/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cumpra-se o item “C” da decisão de ref. 36, caso já não tenha feito.

Ademais, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115005 Nr: 7393-59.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1)Certifique se houve o devido recolhimento das custas 

processuais;2)DETERMINO que seja procedida a citação do (s) devedor 

(es) mediante carta com aviso de recebimento ou por mandado caso 

requerido pelo exequente na exordial no endereço apontado pela parte 

exequente em petição retro para pagar em 03 (três) dias o valor integral 

da dívida [art. 829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data de 

juntada aos autos do mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 

915, ambos do CPC];3)Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à 

penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, 

fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem 

como intimando, a respeito dos atos processuais praticados, o 

executado(s) [art. 154, inciso V e art. 841 e seguintes do CPC]. Caso 

necessário, expeça-se carta precatória para tanto a qual deverá ser 

distribuída às expensas da parte exequente;4)Intime-se o executado (s) 

para que, no prazo para embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da 

execução, inclusive custas e honorários de advogado, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do CPC].5)Arbitro 

os honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado 

que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade [art. 827, §1º do CPC].6)Defiro os benefícios do art. 212 do CPC. 

Intime-se a parte exequente para recolher a diligência do Oficial de Justiça 

em 30 (trinta) dias caso não seja beneficiária da assistência judiciária 

gratuita e, tenha requerido a citação via mandado;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 104278 Nr: 2753-13.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIREDO & QUINTEIRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 104278

Vistos, etc.

Compulsando os autos, vislumbro que o embargante apresentou pedido 

para distribuição por dependência os embargos apresentados, todavia os 

mesmos foram juntados na presente ação executiva.

 Desta feita, nos termos do artigo 914, §1º, do CPC, os embargos à 

execução serão autuados em autos apartados e deverão ser instruídos 

com as peças processuais relevantes, a fim de que se possa identificar a 

controvérsia instaurada.

 Verifico que os embargos à execução não foram distribuídos em autos 

apartados, deste modo determino que as peças sejam desentranhadas 

destes autos e distribuídas em autos apartados, bem como a respectiva 

impugnação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79063 Nr: 2803-10.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 
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OAB:12594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o executado, por meio de seu procurador, para que carreie aos 

autos os atos constitutivos da empresa executada em 15 (quinze) dias.

Após apresentados nos autos a manifestação, voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77218 Nr: 2070-44.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CARMEM GENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vislumbro que a tentativa de citação da parte executada por carta e 

mandado restou infrutífera.Derradeiramente, requereu o exequente a 

citação por edital do executado.É o relato do necessário. Decido. Tendo 

em vista que, a parte exequente relata que a (s) parte (s) executada (s) 

está (ão) em lugar incerto e não sabido, bem como se verifica nos autos 

que o oficial de justiça já realizou diligências no intuito de realizar a citação 

da (s) parte (s) executada (s) no endereço apontado na exordial não 

obtendo êxito, verifico que o pedido preenche os requisitos dos arts. 231 

c/c 232, ambos do CPC. Desta feita CITE-SE A PARTE EXECUTADA, por 

meio de edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias – incisos do art. 256 

do CPC, observando os requisitos e formalidades legais, aplicando-se no 

que couber o art. 232 do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do 

Foro, certificando-se nos autos, bem como promovendo à serventia a 

disponibilização deste no Diário Eletrônico da Justiça, bem como sua 

publicação no sítio da justiça estadual se houver. Após, considerando que 

a plataforma do CNJ já fora criada, conforme Resolução n.º 234, de 13 de 

julho de 2016, PROCEDA-SE CONFORME DETERMINA O INC. II, DO ART. 

257, CPC, todavia, certifique-se se esta já fora implantada. Em caso 

negativo, certifique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68908 Nr: 2208-45.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MORAES TRANSPORTES LTDA - EPP, 

MARLISE MARQUES MORAES, ALDIR BAL MARQUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente, por meio de seu procurador, para que descreva 

nos autos quais documentos físicos em que pugna pelo desentranhamento 

em 15 (quinze) dias.

Permanecendo silente, certifique e retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90965 Nr: 2539-56.2016.811.0046

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIPIO DOS REIS SANTOS - 

OAB:20277/O, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo de Ação de Alimentos em 

que as partes Felipe Ferreira de Souza e Sabrina Nogueira Ferreira de 

Souza pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face da 

composição amigável.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Verifica-se que 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, estando 

atendidos os interesses da menor, já que em consonância com os ditames 

legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

Após, arquivem-se os autos.

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

Comodoro-MT, 25 de junho 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.: 31583 Nr: 2618-79.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ROSANA DA CRUZ, LUCIOMERO 

ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN, JAKELINE DA CRUZ 

ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente, por meio de seu procurador, para que manifeste 

nos autos acerca do requerimento apresentado pelo executado em 15 

(quinze) dias.

Após apresentados nos autos a manifestação, voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114276 Nr: 7103-44.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO RODRIGUES PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

18h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 
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no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

25 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91540 Nr: 2771-68.2016.811.0046

 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: MARCIO MICHEL VERONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE RESNA VERONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte requerida, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico para o fim, de comprovar sua aprovação faculdade, conforme 

determinado na ata da audiência de ref. 34, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, após concluso.

Intima-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76844 Nr: 1900-72.2015.811.0046

 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: Rogério Lopes Sangi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCIMAR BUSS - OAB:6324/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FRAZAO VILANOVA - 

OAB:2684

 Ante o exposto, DENEGO a ordem nos termos do disposto no art. 487, I, 

do novo Código de Processo Civil. Sem custas ante a previsão na 

Constituição Estadual inc. XXII do art. 10.Sem honorários, por força do 

disposto no art. 25, da Lei Federal nº. 12.016/2009, cumulado com a 

Súmula n.º 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.REVOGO a liminar 

proferida nos presentes autos.Encaminhe-se cópia dos presentes autos 

ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como ao Ministério 

Público do Estado de Rondônia para o fim de que tomem as providências 

que entender cabíveis. Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.P. I. C.Comodoro-MT, 16 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66425 Nr: 170-60.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MOREIRA RAMOS, MARIA APARECIDA DA 

SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SANTOS COSTA, IVANLUCIA DOS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, MARCELO BEDUSCHI - OAB:RO/3159, OTTO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, nos autos 

da ação de manutenção de posse proposta por GERALDO MOREIRA 

RAMOS e MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS, em face de CESAR 

SANTOS COSTA e IVANLUCIA DOS SANTOS SILVA, para o fim de manter 

o autor na posse da área descrita na inicial, ratificando na íntegra a liminar 

concedida nos autos, e, por conseguinte, julgar extinto o processo com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78354 Nr: 2508-70.2015.811.0046

 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): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA, CLÁUDIO 

ROMERO NAYA, BRAULIO ALVARENGA NAYA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maisa Fidelis Gonçalves 

Pyramides - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/O

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, ocasião em que 

DETERMINO ao (s) requerido (s) para que proceda com a continuidade da 

pavimentação asfáltica no local apontado na exordial, em 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa mensal por descumprimento que fixo ao equivalente da 

obra orçada.Intime-se pessoalmente o Procurador-Geral do Estado e o 

representante da parte requerida. Certifique a tempestividade das 

contestações apresentadas nos autos, bem como se intimem as partes no 

prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso queiram, especifiquem as 

provas a serem produzidas.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro/MT, 25 de 

junho de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95196 Nr: 4407-69.2016.811.0046

 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: VALDOMIRO ROSA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELLA ALVES DE FREITAS - 

OAB:20371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na 

exordial, nos termos do art. 487, I, CPC.CONDENO a parte autora nas 

custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais os quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa sobrestada a sua cobrança por 

até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 98, §3º, 

CPC.Com o transito e julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.P. I. C.Comodoro-MT, 25 de 

junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97536 Nr: 5489-38.2016.811.0046

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS MANOEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

pedido formulado pela parte autora, para o fim de CONCEDER o benefício 

de Auxílio Doença ao requerente desde o indeferimento do requerimento 

administrativo, DEVENDO o requerente participar de programa de 

reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e 

custeado pela Previdência Social.Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir 

do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em 

favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a 

liquidação da sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se 

os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101629 Nr: 1696-57.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE MARTINS DOS SANTOS SILVA, 

EDSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 SENTENÇA

VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução de titulo extrajudicial ajuizado por SICOOB – 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia em 

desfavor de Sirlene Martins dos Santos e Edson Fernando da Silva.

A ref. 23 foi efetuada o pagamento do débito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art.924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Vislumbro que há valores que se encontram depositados nos presentes 

autos.

Ante ao exposto, determino que o Sr. Gestor proceda à transferência do 

montante incontroverso de ref. 23.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação.

Junte-se aos autos o alvará de liberação.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com as anotações e 

baixas de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho 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.: 94157 Nr: 3945-15.2016.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Ernandes Alves do Nascimento, representado por seu 

genitor Jair Valério do Nascimento ajuíza a presente Ação de concessão 

de beneficio de auxilio doença cumulada com aposentadoria por invalidez 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Vislumbro que houve realização da pericia, comprovando a incapacidade 

total e permanente do requerente, contudo não foi comprovada a 

qualidade do segurado, sendo assim:

DETERMINO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de julho de 

2018, às 14h00min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho 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.: 111924 Nr: 6096-17.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINO DE SOUZA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

O requerente Maurino de Souza Andrade ajuíza a presente Ação de 

Concessão de aposentadoria em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].
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Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de julho de 

2018, às 13h45min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho 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.: 94290 Nr: 4015-32.2016.811.0046

 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: CONCEIÇÃO DE LOURDES BARBOSA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

A requerente Conceição de Lourdes Barbosa Amorim ajuíza a presente 

Ação de Concessão de aposentadoria em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

O direito em litígio não admite transação, em razão de o requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência preliminar.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil, passo a sanear o feito e à análise das provas a 

serem produzidas.

Não havendo preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a 

serem pronunciadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à 

fase instrutória.

DEFIRO a prova oral, qual seja a testemunhal.

Na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo de 10 (dez) dias para apresentação do rol de testemunhas cujo 

depoimento se pretende obter, caso ainda não indicadas, a serem 

contabilizados, na hipótese de intimação por meio do Diário da Justiça 

Eletrônico, a partir do primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da 

informação [art. 422, §2°, da Seção 9, do Capítulo 01, da CNGCGJ/MT].

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual, a parte 

autora deverá trazer suas testemunhas independentes de intimação, sob 

pena de perder o direito à produção da prova testemunhal (art. 455, § 1º, 

2º e 3º, do CPC), salvo se já tiverem se responsabilizado pelo 

comparecimento.

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 25 de julho de 

2018, às 13h30min.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho 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.: 92382 Nr: 3143-17.2016.811.0046

 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: SELMA FERREIRA DA SILVA, GEOVANESIO FERREIRA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 05 de outubro de 2018, a partir das 

15h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Após a juntada dos laudos supracitados, intimem-se as partes 

para apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo 

comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC. Juntado aos 

autos as manifestações remetam-se os autos ao Ministério Público, 

considerando que, tal entidade atua na presente demanda na qualidade 

custos iuris para, caso queira, apresente manifestação no prazo legal. 

Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96548 Nr: 5042-50.2016.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL ACRICOLA S/A, ANDREA 

WANDERLEY DOS ANJOS ROSATI, MAURICIO MANILE, SOLANGE 

APARECIDA DE ALMEIDA, MARCELO TAUIL MARTINS, LUIZ ANTONIO DOS 

SANTOS PRETTI, PAULO HUMBERTO ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BARUZZI - 

OAB:206728, MURILO BUNHOTTO LOPES - OAB:310884

 Cód. 96548

Vistos, etc.

Inicialmente, destaco que se trata de ação de execução fiscal movida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em desfavor de CARGILL AGRICOLA S 

A, buscando satisfação de seu crédito.

É o relato do necessário.

De pronto, ressalto que o objetivo da regra prevista no art. 55, §3º, do 

novo Código de Processo Civil, é evitar a ocorrência de decisões 

conflitantes, com a conexão de ações. No entanto, para que tal situação 

ocorra, é necessário um liame jurídico que repercuta em um pleito ou em 

outro, fazendo-se necessária a decisão unificada.

No caso em exame, ao debruçar os olhos na manifestação de ref. 06 

apresentada verifiquei que de fato se encontra tramitando Processo Cível 

nº 26896- 86.2014.811.0041 e 31422-96.2014.811.0041, perante o juízo 

da 3ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá-MT ação relacionada ao pedido 

discutido na presente lide, promovida pela CARGILL AGRICOLA S A.

De fato, ao verificar o suso processo, constato que efetivamente existe 

liame entre as ações propostas, visto que, inclusive, o juiz presidente do 

referido feito deferiu em parte a liminar pleiteada pelo executado, tendo 

inclusive determinado a suspensão da exigibilidade dos débitos, na forma 

do artigo 151, V, CTN. Desta feita, o reconhecimento em tese da 

ilegalidade surtirá efeitos na demanda ora proposta.

Portanto, reconheço a conexão entre este feito e a respectiva ação em 

curso sob o nº 26896- 86.2014.811.0041 e 31422-96.2014.811.0041, 

perante 3ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

 Encaminhem-se os presentes autos ao referido juízo procedendo com as 

baixas necessárias e anotações de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92731 Nr: 3270-52.2016.811.0046
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 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES SOBRINHO FERNANDES, 

CLAUDECIR GONÇALVES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 05 de outubro de 2018, a partir das 

14h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Após a juntada dos laudos supracitados, intimem-se as partes 

para apresentarem alegações finais em forma de memorial em prazo 

comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, §1º, CPC. Juntado aos 

autos as manifestações remetam-se os autos ao Ministério Público, 

considerando que, tal entidade atua na presente demanda na qualidade 

custos iuris para, caso queira, apresente manifestação no prazo legal. 

Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105227 Nr: 3192-24.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SETEMBRINO BELLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 05 de outubro de 2018, a partir das 

14h20min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

25 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68644 Nr: 2003-16.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER FILIPPI TOMÉ, ALFREDO FELIPPI TOMÉ, 

INÊS ZANDONAI TOMÉ, INÊZ CORTINA TOMÉ, ASSIS FILIPPI TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos de ref. 45 para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta DETERMINO A SUSPENSÃO DA 

AÇÃO até o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do 

Código de Processo Civil.Após, com o trânsito em julgado, permaneça os 

autos em cartório em escaninho próprio e, depois de decorrido o prazo de 

suspensão do acordo celebrado nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será 

interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação, voltem-me conclusos para extinção. Honorários 

advocatícios e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, 

na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC], P. I. C. 

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96337 Nr: 4954-12.2016.811.0046

 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: LEONARDO ANDRADE DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INNÔR JÚNIOR PEREIRA BOONE - 

OAB:7801/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 Designo a perícia médica para o dia 05 de outubro de 2018, a partir das 

14h00min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

25 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122474 Nr: 3137-39.2018.811.0046

 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: CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CÃNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 122474

Vistos, etc.

Intimem-se a parte autora para o fim de comprovar a alegada 
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hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ( contra-cheque, CTPS ou doutro documento capaz de 

demonstrar a ausência de recursos financeiros) ou recolher as devidas 

custas processuais em 15 (quinze) dias.

Se recolhida as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122067 Nr: 2976-29.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA 

LTDA- SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO COMODORO LTDA - ME, Silvanei 

Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1)DETERMINO que seja procedida a citação do (s) devedor (es) mediante 

carta com aviso de recebimento ou por mandado caso requerido pelo 

exequente na exordial no endereço apontado pela parte exequente em 

petição retro para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida [art. 

829 do CPC] ou, querendo, opor-se à execução por meio de embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a partir da data de juntada aos 

autos do mandado cumprido (art. 231, II, CPC) [art. 914 e art. 915, ambos 

do CPC];2)Não havendo pagamento, proceda-se de imediato à penhora de 

bens, descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, fazendo 

constar o valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem como 

intimando, a respeito dos atos processuais praticados, o executado(s) 

[art. 154, inciso V e art. 841 e seguintes do CPC]. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para tanto a qual deverá ser distribuída às 

expensas da parte exequente;3)Intime-se o executado (s) para que, no 

prazo para embargos, caso queira, uma vez reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, requeira o parcelamento da 

dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do CPC].4)Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade [art. 

827, §1º do CPC].5)Defiro os benefícios do art. 212 do CPC. Intime-se a 

parte exequente para recolher a diligência do Oficial de Justiça em 30 

(trinta) dias caso não seja beneficiária da assistência judiciária gratuita e, 

tenha requerido a citação via mandado;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95072 Nr: 4350-51.2016.811.0046

 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: MAREZE SOARES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo a perícia médica para o dia 03 de agosto de 2018, a partir das 

17h40min, no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes serem 

intimadas para a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame 

médico. Faculto às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação 

de assistentes técnicos. Saliento que os honorários periciais serão 

quitados consoante dispõe o art. 95 e ss do CPC.Fixo honorários periciais 

no valor máximo da tabela II, da Resolução nº 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 3º da resolução 

retromencionada e, multiplico, por dois, referido valor, haja vista a 

complexidade do exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos 

moldes do anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários 

ao pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região.Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias 

para alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem 

como para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos 

(art. 421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão.Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC.Expeça-se o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

25 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96974 Nr: 5223-51.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MIKAEL LTDA, 

WANDERLEY FERNANDES PINTO, CLEIDE LUIZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Indefiro, por ora, o pedido de pesquisas junto aos sistemas RENAJUD e 

INFOJUD, fl. 144.

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do débito, sob pena de indeferimento do pedido 

de penhora on-line (fl. 144).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108432 Nr: 4656-83.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA ANDRESSA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAILA APARECIDA LOPES DA SILVA, ALDAIR 

JOSÉ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Código 108432

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de suprimento judicial efetuada por LARISSA 

ANDRESSA DA SILVA ALVES em face de AILA APARECIDA LOPES DA 

SILVA e ALDAIR JOSÉ ALVES todos devidamente qualificados nos autos.

Edital expedido nos autos de ref. 15.

É o relato do necessário.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de julho de 

2018 às 14h:00min.

Para patrocinar os interesses da parte autora, nomeio como defensora 

dativa, a advogada Maila Suzamar da Rocha na qualidade de defensora 

dativa, devendo a mesma ser intimada pessoalmente e após ter vista dos 

autos DE FORMA ELETRÔNICA, para manifestar nos autos, no prazo legal, 

bem como para todo trâmite processual;

 Notifique o causídico que os honorários serão arbitrados individualmente, 

no momento da sentença, levando em conta a natureza da causa e a 

qualidade dos atos processuais praticados, na forma do artigo 22 da Lei 

nº 8.906/94.

Com relação aos requeridos nomeio como curadora especial a advogada 

Eliana da Costa, devendo a mesma ser intimada pessoalmente e após ter 

vista dos autos DE FORMA ELETRÔNICA, para manifestar nos autos, no 

prazo legal, bem como para todo trâmite processual;

 Notifique-se o Ministério Público.

 Por meio de mandado, intimem-se as testemunhas arroladas pela 

Defensoria, consoante previsão contida no inc. IV do § 4o do art. 455, 

CPC.

 De igual modo, notifiquem-se a autora e seu companheiro para 
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comparecem a presente solenidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88312 Nr: 1603-31.2016.811.0046

 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): BORDINHÃO TRANSPORTES LTDA, MOISÉS 

BORDINHÃO, ANDREA JONCELINE CHIOZINI BORDINHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do débito, sob pena de indeferimento do pedido 

de penhora on-line (fls. 122/123).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114824 Nr: 7319-05.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJÃO DO POVO CMÉRCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME, TANIA MARA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do débito, sob pena de indeferimento do pedido 

de penhora on-line (fls. 122/123).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98504 Nr: 242-42.2017.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO HELKERS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PEDRO DA SILVA 

MACHADO - OAB:1739-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT, PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13503MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Razão pela qual DETERMINO as seguintes providências:1)RETIFIQUE-SE 

no sistema Apolo, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC, 

caso já não o tenha feito;2)DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a 

Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores depositados nos 

autos, caso já não o tenha feito;3)ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará 

judicial 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;4)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; 5)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.6)Intime-se o requerido para que informe 

os dados bancários necessários à transferência dos valores depositados 

p e l o  a u t o r  a  t í t u l o  d e  c o n s i g n a ç ã o  e m 

pagamento.Cumpra-se.Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77914 Nr: 2341-53.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

CAMPOS DE JULIO LTDA - ME, ROBEL GARCIA GONÇALVES, 

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES, IRENE GARCIA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos etc,

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do débito, sob pena de indeferimento do pedido 

de penhora on-line (fls. 74/75), bem como para manifestar-se quanto 

possível endereço da executada não citada, Irene Garcia Freitas, fl. 84.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116702 Nr: 605-92.2018.811.0046

 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: PKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR pleiteada na exordial para o fim de 

FIXAR em favor da (os) menor (es) CARLOS AUGUSTO INÁCIO KRIGER 

SILVA, CARLOS EDUARDO INÁCIO KRIGER SILVA,CARLOS GUSTAVO 

INÁCIO KRIGER SILVA e ISABELYVITÓRIA KRIGER INÁCIO DA SILVA 

neste ato representados por sua genitora PATRÍCIA KRIGER DA SILVA. 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO CONSOANTE PAUTA 

DO CEJUSC e após, cite-se a parte requerida pessoalmente no endereço 

acostado nos autos para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação fazendo-se constar as advertências a que faz menção o art. 

695,§ 4º, CPC. Consigno que o mandado de citação deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, contudo deverá fazer 

menção ao que dispõe o art. 695,§1º, CPC.Notifique-se o CEJUSC deste 

juízo a data para qual foi designada a audiência.Notifique-se as “experts” 

deste juízo para que elaborem estudo psicossocial. Cientifique-se as 

partes que a audiência será realizada na sala de audiência do CEJUSC 

deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data em que foi designada a audiência 

nestes autos consoante dispõe o art. 695, §2º, CPC.Expeça-se o 

necessário.Notifique-se o MP.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 011 de 

junho de 2018.(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99294 Nr: 555-03.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de 

CONCEDER o benefício de Auxílio Doença ao requerente desde o 

indeferimento do requerimento administrativo, ou seja, 08/12/2016 

DEVENDO o requerente participar de programa de reabilitação profissional 

para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela Previdência 

Social. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Não 

havendo recurso de apelação contra o valor fixado a título de honorários 

periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em favor do perito 

nomeado aos autos. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da 

sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos.P. 

I. C.Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99172 Nr: 504-89.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA MARTINS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a 

liminar concedida, para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício “aposentadoria por invalidez” em favor da parte 

requerente, retroativos à cessação do benefício auxílio-doença concedido 

à parte requerente.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, 

acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando 

normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 

1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001. Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a 

título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em 

favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a 

liquidação da sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 

1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC arquive-se 

os autos.P. I. C.Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113895 Nr: 6940-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON CAVALCANTE DE PAULO - ME, 

MAICON CAVALCANTE DE PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 113895

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado constituído, 

mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, apresentar novo 

endereço no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88601 Nr: 1725-44.2016.811.0046

 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: AGROPECUARIA MASUTTI LTDA, CLAÍDES LAZARETTI 

MASUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:OAB/MT 13.239-A

 Código 88601

VISTOS, ETC.

 Certifique a tempestividade da contestação e impugnação, caso já não o 

tenha feito.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98758 Nr: 359-33.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Código 98758

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 381 de 686



VISTOS, ETC.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102384 Nr: 2006-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caproni da Silva & Delarcos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:3052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, THAIANE BLANCH BENITES - OAB:23.580/O

 Código 102384

VISTOS, ETC.

Certifique a tempestividade da contestação e da impugnação apresentada 

nos autos.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

Notifique-se o MP, que atua na presente demanda na qualidade fiscal da 

ordem jurídica.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121348 Nr: 2630-78.2018.811.0046

 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: NILSON GREGOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE BRITO VALPIN & CIA LTDA - ME, 

RODRIGO DE BRITO VALPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar que a 

Requerida desocupe voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, o imóvel 

comercial situado na Rua Rio Grande do Sul, n. 106-W, Centro, Mato 

Grosso/MT, sob pena expedição de mandado para desocupação 

compulsória, o qual fica desde já deferido em caso de descumprimento da 

medida. CITE-SE a Requerida para, querendo, contestar no prazo legal de 

15 (quinze) dias, contados da data da juntada deste aos autos, sob pena 

de revelia, na forma do artigo 344 do CPC/15, atentando-se para a 

possibilidade de pagamento do débito atualizado nos moldes previstos pelo 

art. 62. inciso II da Lei 8.245/91. Apresentada a resposta, intimem-se os 

autores, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, pelo prazo de 

15 (quinze) dias.Certifique se houve o devido recolhimento das custas 

processuais.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115892 Nr: 286-27.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FAVARATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS NARDINI - 

OAB:8386/RO

 Vistos, etc.

Cuida-se de executivo de pena em desfavor de ROGÉRIO FAVARATTO, 

advindo da Comarca de Cacoal/RO, em que atualmente cumpre pena no 

regime semiaberto.

A defesa e o MP pugnaram pelo apensamento deste feito aos de Cód. 

102574.

Decido.

Indefiro o pedido de apensamento aos autos de Cód. 102574, pois o 

mesmo trata-se de incidente solicitando anuência deste juízo para 

transferência do presente executivo de pena, o que já foi deferido, sendo 

extinto aquele nesta data.

Ademais, designo audiência Admonitória para o dia 19 de julho de 2018, às 

14h30min.

 Intime-se o recuperando para comparecer na data aprazada.

Cientifique o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100416 Nr: 1083-37.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 100416

VISTOS, ETC.

Considerando que até a presente data o requerido não foi citado do teor 

da presente demanda eis que devolvida a carta precatória ante a ausência 

de prazo para cumprimento desta em virtude da audiência designada nos 

autos, dispenso a realização de audiência conciliatória no presente caso 

por tratar-se de comarca longínqua, bem como vai contra os ditames da 

celeridade.

Por óbvio, nada impede posterior designação, se necessário o for.

 Desta feita, cite-se a parte requerida mediante carta precatória para 

responder aos termos da presente ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98842 Nr: 396-60.2017.811.0046

 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): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, ROGERIO 

GONÇALVES DE JESUS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:MT/8.843

 Código 98842

Vistos, etc.
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 Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental interposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em face de MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO e 

outro todos devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que os requeridos apresentaram 

contestação nos autos.

 Empós, os autos foram remetidos ao “Parquet” que apresentou 

manifestação nos autos.

É o relato do necessário.

 Proceda a serventia da seguinte forma:

1) Cadastre o advogado do (s) requerido (s) no sistema Apolo, caso já 

não o tenha feito;

2) Certifique a tempestividade das contestações apresentadas nos autos;

3) Intimem-se as partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100285 Nr: 996-81.2017.811.0046

 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: LTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 100285

VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído de ref. 

41, mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico, para que proceda 

com o devido impulsionamento do feito em 15 (quinze) dias.

Às providências.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100426 Nr: 1093-81.2017.811.0046

 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: LGMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 100426

Vistos, etc.

Considerando que atualmente esta comarca encontra-se desprovida de 

defensor público, NOMEIO a advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski da 

Silva para representar os interesses da parte autora na qualidade de 

defensora dativa, devendo a mesma ser intimada pessoalmente e após ter 

vista dos autos DE FORMA ELETRÔNICA, para manifestar nos autos, no 

prazo legal, bem como para todo trâmite processual;

 Notifique o causídico que os honorários serão arbitrados individualmente, 

no momento da sentença, levando em conta a natureza da causa e a 

qualidade dos atos processuais praticados, na forma do artigo 22 da Lei 

nº 8.906/94.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106074 Nr: 3589-83.2017.811.0046

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JXL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 106074

Vistos, etc.

Considerando que atualmente esta comarca encontra-se desprovida de 

defensor público, NOMEIO a advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski da 

Silva para representar os interesses da parte autora na qualidade de 

defensora dativa, devendo a mesma ser intimada pessoalmente e após ter 

vista dos autos DE FORMA ELETRÔNICA, para manifestar nos autos, no 

prazo legal, bem como para todo trâmite processual;

 Notifique o causídico que os honorários serão arbitrados individualmente, 

no momento da sentença, levando em conta a natureza da causa e a 

qualidade dos atos processuais praticados, na forma do artigo 22 da Lei 

nº 8.906/94.

Notifique-se a equipe técnica para elaborar novo laudo psicossocial no 

endereço em que se encontra residindo o infante nesta comarca.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108450 Nr: 4667-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 108450

VISTOS, ETC.

Considerando a certidão retro, intimem-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, bem como apresente outros passíveis 

de penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117449 Nr: 928-97.2018.811.0046

 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: MARIA MADALENA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 117449

SENTENÇA

VISTOS, ETC.

 MARIA MADALENA FERNANDES DA SILVA propõe Ação de 

Procedimento Comum em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social todos devidamente qualificados nos autos.

 Sustentou em apertada síntese que a Autora é segurada da Previdência 

Social como contribuinte individual e como segurada obrigatória, conforme 

CTPS e CNIS em anexo a inicial. Todavia, noticiou nos autos que no início 

do ano de 2015 a Autora passou a sentir dores insuportáveis em sua 

coluna que irradiam para a perna impedindo-a de trabalhar ocasião em que 

procurou auxílio médico com especialista em ortopedia, sendo 

diagnosticada como portadora de doenças degenerativas e permanentes 
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na coluna lombar.

Em razão das patologias que acometem a Autora, noticiou na exordial que 

a Autarquia Ré reconheceu administrativamente a incapacidade laboral da 

Autora bem como o direito ao recebimento do benefício previdenciário de 

auxílio doença e concedeu o benefício sob n.°611324280-7 em 16/07/2015 

que perdurou até 18/02/2016 quando foi cessado.

 Desta feita, requereu a concessão de tutela de urgência.

Juntou documentos.

Determinação de emenda a inicial exarada de ref. 04.

 Manifestação da parte autora

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Atento aos autos verifico que, este juízo em 27/02/2018 determinou que a 

parte autora procedesse com a emenda da inicial sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

 Verifica-se que, a parte autora foi intimada da determinação, todavia, não 

cumpriu com a determinação exarada nos autos. Desta feita, a extinção do 

presente feito é medida que se impõe.

 Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

 Indefiro a assistência judiciária gratuita.

 Após o trânsito em julgado e satisfeitas as custas processuais, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92265 Nr: 3085-14.2016.811.0046

 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: ORANI LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 92265

VISTOS, ETC.

 Atento aos autos DETERMINO que a parte autora seja intimada por meio 

de seu advogado constituído mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico – DJE, no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de comprovar o 

fato que impossibilitou seu comparecimento na perícia agendada nos 

autos.

Com ou sem manifestação, certifique e venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94068 Nr: 3899-26.2016.811.0046

 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: REGINA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, Vagner Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 94068

Vistos, etc.

Intime-se o autor por meio de seu advogado constituído, mediante 

publicação no Diário da Justiça eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) 

dias comprovar a impossibilidade de o autor comparecido na perícia 

agendada nos autos nos moldes do §1º do art. 218, CPC.

Comodoro-MT, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100524 Nr: 1146-62.2017.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:20707/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:16351, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:11258, MARCIO 

RODRIGUES MARIN - OAB:13647, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, MIRLENI DELFINO HONDA FLORES - OAB:17036, THIAGO 

NORONHA BENITO - OAB:11127

 Código 100524

VISTOS, ETC.

 Certifique a tempestividade da contestação apresentada nos autos.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116076 Nr: 364-21.2018.811.0046

 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: PCH JUÍNA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO QUINTANA FERNANDES 

- OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518, RENATA MARTINS VASCONCELOS - OAB:41443

 Código 116076

VISTOS, ETC.

 Certifique a tempestividade da contestação e da impugnação porventura 

apresentada nos autos.

 Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga eletrônica, 

para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, que será 

contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115406 Nr: 18-70.2018.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLARI VARASCHINI JUNIOR, CATIA APARECIDA 

VARASCHINI, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JUAN EMANOEL VARESCHINI 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAYNE MARIA RUIZ - 

OAB:22706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 115406

Vistos, etc.

Defiro o requerimento retro, consistente na dilação de prazo para 

apresentação de documentação comprobatória de hipossuficiência. Para 

tanto, concedo mais 15 (quinze) dias para que o autor comprove sua 

hipossuficiência financeira.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88978 Nr: 1857-04.2016.811.0046

 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: ÁLVARO LUIZ ORTOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - 

OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Código 88978

Vistos, etc.

 Tendo em vista que a desistência da ação foi requerida pelo autor quando 

já contestada à ação, torna-se necessária a intimação da (o) ré para 

manifestar-se acerca da desistência.

 Desta feita, intime-se a parte requerida, por meio de seu advogado 

constituído, mediante DJE para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se 

acerca do requerimento apresentado nos autos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 117783 Nr: 1049-28.2018.811.0046

 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: CLAUDIA DAS GRAÇAS NUMINATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 Código 117783

VISTOS, ETC.

 Certifique a tempestividade da contestação e da impugnação se 

porventura apresentada nos autos. Intimem-se as partes para que em 05 

(cinco) dias [art. 218,§1º, CPC] especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas.

 Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116649 Nr: 581-64.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES JOSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:23.648-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido 

na inicial, com fundamento no art. 485, I do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR ELVES JOSÉ PEREIRA ao pagamento do valor de R$ 

10.765,00 (dez mil setecentos e sessenta e cinco reais) para FUNDAÇÃO 

PIO XII – HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS, devidamente atualizado 

pelo índice INPC a partir da data do vencimento de cada cártula não paga, 

com juros de mora fixados no patamar de 1% ao mês a partir da 

citação.Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários de sucumbência. Fixo a verba em 15% 

do valor da condenação. Transitada em julgado, arquive-se, com as 

baixas de anotação e estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 08 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 94488 Nr: 4111-47.2016.811.0046

 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: FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RIO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Freire - OAB:19376A

 Assim, julgo PROCEDENTE a presente ação de procedimento comum, nos 

termos do inc. I do art. 487 do CPC para CONDENAR, consideradas todas 

as circunstâncias, a Empresa Requerida a pagar ao autor, a importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de dano moral valor a ser corrigido 

monetariamente pelo IGP-M desde o arbitramento, na forma da Súmula 362, 

do STJ, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir a partir 

do evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ, por se tratar relação 

extracontratual. DECLARO inexistentes os débitos existentes na presente 

lide.Confirmo a tutela de urgência proferida nos autos.Sucumbente, 

condeno o demandado ao pagamento das custas processuais, bem como 

de honorários advocatícios ao procurador do demandante, que fixo em 

10% sobre o valor da condenação, levando em consideração a natureza 

da ação, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade 

com o disposto nos § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. P. I. 

C.Comodoro-MT, 24 de maio de 2018.(assinado digitalmente)Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72267 Nr: 16-08.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FRANCELINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72267

Vistos, etc.

 De proêmio, postergo a apreciação do requerimento retro.

 Empós, desde já NOMEIO como curador especial da parte executada a 

douta DEFENSORIA PÚBLICA atuante nesta Comarca, a qual deverá ser 

intimada pessoalmente desta nomeação para que, caso queira, apresente 

embargos em atendimento ao princípio do contraditório, no prazo de 30 

(trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA, 

aguarde-se seu retorno para esta comarca e após remetam-se os autos 

para referida entidade.

 Às providências.

Comodoro-MT, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 95701 Nr: 4675-26.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROQUE GONZATTI ME, PAULO ROQUE 

GONZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 95701

Vistos, etc.

Cumpra-se na íntegra o externado no feito em apenso.

Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado constituído, 

mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico, para o fim de que 

proceda com o devido impulsionamento do feito em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 26 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122345 Nr: 3089-80.2018.811.0046

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIZARDO DE ALENCAR 

JUNIOR - OAB:9477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Sob pena de indeferimento, intime-se a parte autora, para juntar aos autos 

comprovantes de rendimentos financeiros, no prazo de 15 (quinze dias), 

para fins de comprovação da hipossuficiência alegada a pedido de 

gratuidade da justiça, uma vez que apenas a declaração firmada não é 

suficiente para concessão de referido pleito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23325 Nr: 840-45.2007.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:3229/RO

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

abro vistas destes autos à parte requerente para manifestação quanto ao 

retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30253 Nr: 1332-66.2009.811.0046

 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: RAMONA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16.339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 - CGJ, 

abro vistas destes autos ao Autor, para manifestação quanto ao retorno 

dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114062 Nr: 7011-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ALVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido formulado pelo recuperando, ref. 30, em que requer a 

conversão da prestação de serviços a comunidade em pagamento 

pecuniário, diante da impossibilidade de prestar aqueles, por estar 

trabalhando.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento do 

pedido.

Decido.

Indefiro o pedido de conversão da prestação de serviços em pecúnia, pois 

esta prestação é vedada nos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06, art. 17, o que é o caso 

dos autos, porque o recuperando fora condenado ao delito de lesão 

corporal perpetrado em âmbito familiar com violência doméstica, conforme 

guia de execução de fls. 01/02 e sentença de fls. 12/21.

Intime-se o recuperando, por seu advogado, via DJE, para que dê início a 

prestação de serviços à comunidade, conforme estabelecido em audiência 

admonitória, o que deverá ser comprovado nos autos, sob pena de 

conversão da prestação em pena privativa de liberdade.

Com o cumprimento da pena, que também deverá ser comprovado pelo 

recuperando, ou constatado seu descumprimento, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115885 Nr: 285-42.2018.811.0046

 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: TRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido autoral.Sem 

custas e sem honorários.Transitada em julgado e realizadas as anotações 

de estilo, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001395-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 386 de 686



BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR OAB - SP124436 

(ADVOGADO)

THIAGO GUERHARTH OAB - SP316954 (ADVOGADO)

RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA OAB - SP199104 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001395-70.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO CATERPILLAR S.A. REQUERIDO: RONALDO 

APARECIDO FIGUEIREDO - ME Vistos etc. Presentes os requisitos legais 

(art. 260 do CPC), recebo a missiva precatória. Cumpra-se conforme 

deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Processe-se em segredo de justiça, até o 

cumprimento do ato. Após, devolva-se com nossas homenagens. Às 

providências. Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89876 Nr: 1304-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido da exequente pugnando pela realização de diligências 

judiciais visando obtenção de endereços do executado por meio de 

expedição de ofícios costumeiros, a fim de localizar a parte para dar 

prosseguimento ao feito.

Pois bem.

Diante do exaurimento das diligências pela executada e, a fim de conferir 

celeridade na prestação de serviços pelo Poder Judiciário, defiro o pedido 

formulado pela parte exequente.

 Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

busca dos possíveis endereços do executado pelos sistemas BACENJUD 

e Infojud.

 Restando positiva a diligência, cumpra-se conforme o despacho inicial.

Restando todas as diligências infrutíferas, intime-se a exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 15 de junho de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93096 Nr: 2854-61.2017.811.0010

 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: MDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, DINA MARCIA CHICARINO CAIRES - 

OAB:03125270, TAMIRES PAULA COSTA LEITE - OAB:21419/O

 Vistos etc. ...Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO.Inicialmente, defiro 

o benefícios da justiça gratuita ao requerido.Diante da divergência em 

relação à partilha do imóvel situado na Rua 09 – casa nº 105 – Bairro 

Jardim Esmeralda - Jaciara/MT, é caso de designação de audiência de 

instrução e julgamento. Designo audiência de instrução para o dia 26 de 

julho de 2018, às 15h00.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).Intimem-se as partes pessoalmente para 

prestarem depoimento pessoal, sob pena de confissão.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73288 Nr: 12915-49.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HEITOR KAMPF, DONIZETE ALVES 

COTRIN, ENIO KEPPEL, ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por ROBERTO OLIVEIRA, em 

face de SERGIO HEITOR KAMPF, todos devidamente qualificados nos 

autos.

O requerido, bem como os ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, foram citados através de edital (ref. 14 e 58), deixando de 

apresentar contestação (certidão de ref.65).

 A Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou contestação 

por negativa geral e requereu a improcedência dos pedidos (ref. 24 e 28).

As Fazendas Públicas, Federal e Estadual intimadas a manifestarem-se 

nos autos, declararam desinteresse na lide (ref. 26 e 28) e a Fazenda 

Municipal deixou decorrer o prazo sem manifestação.

Os confinantes ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA JORGE, ENIO 

KEPPEL E DONIZETE ALVES COTRIN foram citados pessoalmente (ref. 21), 

contudo, deixaram decorrer o prazo legal para apresentarem contestação 

(certidão de ref. 29), razão pela qual, decreto-lhes a revelia.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela designação de 

audiência de instrução e julgamento.

Nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito.

Não há preliminares a serem analisadas.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos a demonstração dos requisitos do usucapião: lapso 

temporal, inexistência de oposição e animus domini.

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 26/07/2018, às 

15h30min.

Fixo o prazo comum de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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 
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necessária para a prova de fatos distintos.

Intimem-se, via mandado, as testemunhas arroladas pela DPE e pelo MPE.

Ciência à DPE e ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara-MT, 25 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100235 Nr: 6267-82.2017.811.0010

 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: IVONE ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Pensão por Morte, ajuizada por Ivone 

Alves Garcia em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, em 

razão do falecimento de seu convivente Apolonio Marciano da Silva.

Dessa forma, nos termos do art. 357 passo a sanear o processo.

É cediço que, dentro da metodologia do trinômio processual (pressupostos 

processuais – condições da ação – mérito da causa), referidas matérias 

podem ser analisadas de ofício e a qualquer grau e tempo de jurisdição 

ordinária, não se incidindo preclusão pro judicato (RSTJ 54/129), e podem 

ser apreciadas na sentença. Também, dentro desta óptica processual, é 

aceitável o saneador difuso, e realizado posteriormente ao momento 

indicado no ventilado artigo, face ausência da já citada preclusão.

O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou contestação, não 

suscitando preliminares.

Por outro lado, observo que não há outras irregularidades a serem 

corrigidas.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a união estável existente entre a requerente e o de cujus, 

bem como os requisitos legais do benefício previdenciário em tela.

 Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização 

de audiência, para comprovação da união estável existente entre autora e 

o de cujus.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 

de julho de 2018, às 13:30min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Novo Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Intimem-se.

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

Às Providências

Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110587 Nr: 1456-45.2018.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DIESEL

 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

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade Rural, 

ajuizada por IVO DIESEL em face do Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS, alegando para tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão 

do referido benefício previdenciário.

Dessa forma, nos termos do art. 357 passo a sanear o processo.

É cediço que, dentro da metodologia do trinômio processual (pressupostos 

processuais – condições da ação – mérito da causa), referidas matérias 

podem ser analisadas de ofício e a qualquer grau e tempo de jurisdição 

ordinária, não se incidindo preclusão pro judicato (RSTJ 54/129), e podem 

ser apreciadas na sentença. Também, dentro desta óptica processual, é 

aceitável o saneador difuso, e realizado posteriormente ao momento 

indicado no ventilado artigo, face ausência da já citada preclusão.

O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou contestação, não 

suscitando preliminares.

Por outro lado, observo que não há outras irregularidades a serem 

corrigidas.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela.

 Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização 

de audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 

de julho de 2018, às 14h00min.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Novo Código de Processo Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 05 

(cinco) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC.

Intimem-se.

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

Às Providências

Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 63759 Nr: 740-23.2015.811.0010

 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: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE VIEIRA DUARTE, ALDENORA 

GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMANTHA ALCANTARA 

SANTOS - OAB:7913

 Vistos etc....Pois bem.De início decreto a revelia dos requeridos, já que o 

comparecimento extemporâneo no núcleo da DPE para atendimento, não 

afasta a necessidade de apresentação da peça contestatória no tempo 

certo.Entretanto, indefiro o pedido de desentranhamento da contestação, 

mesmo que intempestiva.É que ao revel é garantido o direito de se 

manifestar nos autos a qualquer tempo, inclusive reiterando argumentos 

contidos na contestação extemporânea, a qual deve ser mantida nos 

autos, até porque inexiste previsão legal para seu desentranhamento. 

...No que tange às preliminares, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, 

tendo em vista que a análise do exercício da posse sobre o imóvel é 

questão meritória, sendo que a ausência de prova quanto a passe enseja 

a improcedência da ação, por ser um dos requisitos das demandas 

possessórias.Quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, igualmente 

deve ser afastada.Diferente do alegado pelo requerido, o autor 

especificou na inicial que possui a posse do imóvel desde o dia 

09/10/1981, e que no dia 11/02/2015 constatou que os requeridos haviam 

ocupado os lotes, colocando cercas simples e de arame farpado sobre os 

imóveis.Assim, a inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, sendo 

que a petição inicial descreveu e individualizou os fatos de forma clara e 

lógica, o que possibilitou o início da atividade jurisdicional, bem como a 

apresentação da defesa por parte do requerido, razão pela qual afasto a 
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preliminar arguida...., DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como pontos 

controvertidos: a) a posse exercida pelo autor; b) a turbação ou esbulho 

praticado pelos requeridos; c) a data da turbação ou esbulho. Desta 

forma, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento.Caso as partes solicitem a produção de prova 

testemunhal, determino que o rol de testemunhas já seja apresentado 

quando do seu requerimento...Às Providências.Jaciara/MT, 25 de junho de 

2018Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104951 Nr: 8622-65.2017.811.0010

 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: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP, NPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para em 15 (quinze) dias úteis especificarem provas 

(NCPC, Arts. 10, 219, 348 e 357, II), sugerirem pontos controvertidos e 

requererem, se caso for, prova pericial (NCPC, Arts. 369, 405, 464 e CC, 

Art. 212).

Sendo requerida a produção de prova testemunhal, as partes devem, no 

mesmo prazo, apresentar rol de testemunhas, sob pena de preclusão.

Em caso de pedido, de todos os envolvidos no litígio, para julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do Art. 355, I, NCPC, retornem-me 

conclusos com anotações para sentença.

Vista à DPE.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89876 Nr: 1304-31.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinete da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando que foram econtrados vários endereços e 

que a tentativa de citação gera eventuais custos à Exequente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para no 

prazo legal, se manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86922 Nr: 5576-05.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALBINO GOETZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposto por 

BANCO BRADESCO S/A em face de HÉLIO ALBINO GOETZ - ME, 

devidamente qualificados nos autos.

Recebida à inicial em Ref.5.

Devidamente citado, o executado manteve-se inerte, Ref.19/22.

Em petição de Ref: 66, as partes informam que entabularam acordo 

visando à liquidação do débito, pugnando pela sua homologação.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes à Ref.66, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o 

processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (11/06/2023), intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar.

 Aguarde-se no arquivo provisório.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Candido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77589 Nr: 1321-04.2016.811.0010

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS PIRES GONÇALVES 

TRETER - OAB:80440

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Alimentos proposta por 

ALESSANDRA KARINE SCHUVARTZHAUPT em face de VOLMIR RAMOS 

DE SOUZA, devidamente qualificados.

Recebida à inicial em Ref:4.

Em Ref:74 a parte exequente informou a quitação integral do débito e 

pugnou pela extinção do feito.

Vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Diante da quitação do débito objeto do presente cumprimento de sentença, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Ciência à DPE.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Jaciara/MT, 25 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87473 Nr: 2-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DICKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação das partes 

Requeridas, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor 

das custas judiciais finais, no valor de R$ 601,32, conforme cálculo retro 
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(Custas R$ 413,40 + Taxa R$ 187,92), devendo ser pagas em guias 

distintas e específicas), 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, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100515 Nr: 6416-78.2017.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL FUNDO MÚTUO DE 

INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE – STRATEGY (AMERICA 

FINANCEIRA), MURILO SILVA NEVES, DARIONE ARGOLO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001363-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELIX DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001363-65.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA FELIX DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma 

Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de outubro de 2018, às 

09h30min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

6194840130, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001364-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001364-50.2018.8.11.0010. AUTOR: 

DILMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma 

Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 
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uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de outubro de 2018, às 

09h45min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/134992156, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001383-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO VILELA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001383-56.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ERALDO VILELA PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma 

Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de outubro de 2018, às 

10h00min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 
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tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/5338182447, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001384-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001384-41.2018.8.11.0010. AUTOR: 

EDILSON PEREIRA NETO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma 

Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de outubro de 2018, às 

10h15min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/5461656800, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001409-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BITENCOURT ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001409-54.2018.8.11.0010. AUTOR: 

JORGE BITENCOURT ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma 

Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de outubro de 2018, às 

10h30min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 
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referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/5449857337, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001366-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CUNHA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001366-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

MARIA DA CUNHA XAVIER REQUERIDO: FABIANA GOULART DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por 

MARIA DA CUNHA XAVIER GOULART DA SILVA, representando, ainda, 

os interesses dos menores BRUNA XAVIER GOULART e GUSTAVO 

FABIANO XAVIER GOULART, em face de FABIANO GOULART DA SILVA, 

visando, liminarmente, a concessão da guarda provisória, regularizando a 

situação de fato já existente. Com a inicial, vieram documentos. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Processo em 

segredo de justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de 

Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da gratuidade de 

justiça. Com relação ao pedido de guarda provisória, observando-se as 

informações trazidas à luz, não resta dúvida de que, neste momento, o 

deferimento do pedido em relação de guarda dos menores Bruna Xavier 

Goulart da Silva e Gustavo Fabiano Xavier Goulart, em favor da 

requerente traz reais vantagens, especialmente porque regulariza a 

situação fática existente, uma vez que é a genitora, ora requerente, quem 

detém a guarda de fato. Isso porque, estando o beneficiário em 

segurança, pode a marcha processual transcorrer de forma tal que a 

parte requerida usufrua de seu direito constitucional de ampla defesa, com 

todas as prerrogativas que o rito ordinário lhe permite. Assim, com 

fundamento no art. 33 e seguintes da Lei nº 8.069/90, CONCEDO a guarda 

provisória de BRUNA XAVIER GOULART e GUSTAVO FABIANO XAVIER 

GOULART à genitora, ora requerente, MARIA DA CUNHA XAVIER 

GOULART DA SILVA. É certo que o interesse dos filhos é o princípio 

norteador das disposições relativas ao poder familiar, não se poderia 

admitir a exclusão de um dos pais da vida dos menores, somente pelo fato 

da não-convivência, sendo certo que o pai não-convivente, além de 

manter intacta a titularidade do poder familiar, conserva faculdades e 

obrigações de significativa importância para a relação paterno-filial, dentre 

as quais o dever de visita, que é concebido como extensão da função de 

ter a filha em companhia e adquire especial importância nos casos de não 

convivência. De fato, não se pode admitir que os filhos sejam privados da 

companhia paterna, essencial à formação integral e saudável de sua 

personalidade, sem justo e fundado motivo. Fixo, pois, o direito de visitas 

do genitor a ser exercido, em finais de semana alternados (sexta à 

domingo), nos períodos de férias escolares alternados e, em feriados 

prolongados, também alternados. Nesse contexto, entendo ser necessária 

a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. Remetam-se os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Cite-se o requerido, 

observando o disposto no artigo 247, inciso I, do CPC, com a faculdade do 

artigo 212, §2º, do mesmo Diploma Processual Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias (artigo 695, §2º do CPC), bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo requerido na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado da requerente ou do requerido à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Havendo acordo entre as partes, dê-se vista dos 

autos ao MPE, após, conclusos para homologação. Por oportuno, 

notifique-se a equipe multidisciplinar para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

realizar o estudo psicossocial no domicílio das partes, deprecando-se, se 

necessário for. Expeça-se o competente Termo de Compromisso de 

Guarda e Responsabilidade, salientando-se que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabelece que a guarda é instituto precário, podendo ser 

revogada a qualquer tempo, conforme a alteração das circunstâncias de 

fato. Ciência à DPE e ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001404-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001404-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ROSANGELA ALVES PEREIRA REQUERIDO: IVANILDO DE SOUZA LIMA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizada por 

ROSANGELA ALVES PEREIRA LIMA, representando, ainda, os interesses 
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da menor TAINA CAROLINE ALVES LIMA, em face de IVANILDO DE 

SOUZA LIMA, visando, liminarmente, a concessão da guarda provisória, 

regularizando a situação de fato já existente, bem como a fixação de 

alimentos provisórios a serem pagos pelo requerido. Com a inicial, vieram 

documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Processo em segredo de justiça. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios 

da gratuidade de justiça. Com relação ao pedido de alimentos provisórios, 

considerando o binômio necessidade e possibilidade, e a ausência de 

maiores elementos quanto aos reais ganhos do requerido, fixo os 

alimentos provisórios em 32% (trinta e um inteiros e cinco décimos por 

cento) do valor do salário mínimo vigente, o que equivale, atualmente, a 

quantia de R$ 305,28 (trezentos e cinco reais e vinte e oito centavos), a 

ser pago em favor do menor até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da 

citação, devendo ser depositado na conta corrente informada nos autos, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. 

Ainda, observando-se as informações trazidas à luz, não resta dúvida de 

que, neste momento, o deferimento do pedido de guarda provisória da 

menor Thamires Maciel da Silva, em favor da requerente traz reais 

vantagens, especialmente porque regulariza a situação fática existente, 

uma vez que é a genitora, ora requerente, quem detém a guarda de fato. 

Isso porque, estando o beneficiário em segurança, pode a marcha 

processual transcorrer de forma tal que a parte requerida usufrua de seu 

direito constitucional de ampla defesa, com todas as prerrogativas que o 

rito ordinário lhe permite. Assim, com fundamento no art. 33 e seguintes da 

Lei nº 8.069/90, CONCEDO a guarda provisória de TAINA CAROLINE 

ALVES LIMA à genitora, ora requerente, ROSANGELA ALVES PEREIRA 

LIMA. É certo que o interesse da filha é o princípio norteador das 

disposições relativas ao poder familiar, não se poderia admitir a exclusão 

de um dos pais da vida da filha, somente pelo fato da não-convivência, 

sendo certo que o pai não-convivente, além de manter intacta a titularidade 

do poder familiar, conserva faculdades e obrigações de significativa 

importância para a relação paterno-filial, dentre as quais o dever de visita, 

que é concebido como extensão da função de ter a filha em companhia e 

adquire especial importância nos casos de não convivência. De fato, não 

se pode admitir que a adolescente seja privada da companhia paterna, 

essencial à formação integral e saudável de sua personalidade, sem justo 

e fundado motivo. Fixo, pois, o direito de visitas do genitor a ser exercido, 

em finais de semana alternados (sexta à domingo), nos períodos de férias 

escolares alternados e, em feriados prolongados, também alternados. 

Nesse contexto, entendo ser necessária a tentativa de conciliação entre 

as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para que 

sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa 

de conciliação a ser designada. Cite-se o requerido, observando o 

disposto no artigo 247, inciso I, do CPC, com a faculdade do artigo 212, 

§2º, do mesmo Diploma Processual Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias (artigo 695, §2º do CPC), bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

requerido na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado da 

requerente ou do requerido à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Havendo acordo entre as partes, dê-se vista dos autos ao 

MPE, após, conclusos para homologação. Por oportuno, notifique-se a 

equipe multidisciplinar para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar o estudo 

psicossocial no domicílio das partes, deprecando-se, se necessário for. 

Expeça-se o competente Termo de Compromisso de Guarda e 

Responsabilidade, salientando-se que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente estabelece que a guarda é instituto precário, podendo ser 

revogada a qualquer tempo, conforme a alteração das circunstâncias de 

fato. Ciência à DPE e ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001004-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SABINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001004-18.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

BENEDITO SABINO PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial e sua emenda. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Considerando que a causa versa 

sobre direitos que admitem transação, REMETAM-SE os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC § 5º do artigo 334). Cite-se a parte ré, pelo correio, com 

AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, sob pena, de não o 

fazendo, ser considerada revel (Art. 344 do CPC). Voltando o AR 

negativo, cite-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a parte 

autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme os arts. 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. Às providências. Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001210-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001210-32.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

EDUARDO LEITE DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial e sua emenda. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Considerando que a causa versa 

sobre direitos que admitem transação, REMETAM-SE os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 
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audiência (CPC § 5º do artigo 334). Cite-se a parte ré, pelo correio, com 

AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, sob pena, de não o 

fazendo, ser considerada revel (Art. 344 do CPC). Voltando o AR 

negativo, cite-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a parte 

autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme os arts. 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. Às providências. Jaciara/MT, 26 de junho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001016-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZETE FRANCISCA ROSA LONGUIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001016-32.2018.8.11.0010. AUTOR: 

HELIZETE FRANCISCA ROSA LONGUIN RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS ETC, Antes de apreciar 

os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo uma 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não encartou o requerimento do pedido de 

pagamento na via administrativa, requisito, pois, necessário a demonstrar 

o seu interesse de agir. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE - 

APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – 

PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações 

ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF 

(03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela 

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. (Ap 132736/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – EMENDA DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA QUE 

EXTINGUIU O FEITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – 

STF – 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. (Ap 94313/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) Assim, 

intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para, na forma do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, EMENDAR a inicial no prazo de 30 

(trinta) dias e comprovar o requerimento administrativo junto à seguradora 

ré, sob pena de indeferimento da inicial. Escoado o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 16 de maio de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33420 Nr: 980-85.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA NOGUEIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 980-85.2010.811.0010

Código 33420

VISTOS ETC,

 Defiro o pedido de fls. 145/146.

Expeça-se o Alvará Judicial de levantamento dos valores depositados à fl. 

145, na forma postulada às fls. 145/146.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação quanto o pagamento do precatório expedido à fl. 142.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se.

Após, conclusos

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 18 de Junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57648 Nr: 1846-54.2014.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA MENEZES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé que, os Embargos do Devedor foram protocolados 

dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar acerca dos embargos do devedor. É o 

que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 103656 Nr: 8005-08.2017.811.0010

 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: ÉLIDA CAMOLEZI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 8005-08.2017.811.0010

Código 103656

Requerente: Élida Camolezi dos Santos

Requerido: Município de Jaciara-MT

VISTOS ETC,

Em tempo, chamo o feito à ordem.

Melhor examinando os autos, observo que a parte autora não acostou à 

peça de ingresso o termo de posse do cargo exercido junto à 

Administração Pública Municipal.

Destarte, intime-se a autora por meio de seu advogado (a) para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o mencionado documento, sob pena 

de extinção do feito.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 25 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 98757 Nr: 5537-71.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concrenop Concretos Sinop LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , Leandro Martins Pereira - OAB:86.037 - MG

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de ref. 16 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53279 Nr: 1833-89.2013.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVELTON CANDIDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1833-89.2013.811.0010

Código. 53279

Requerente: Edvelton Candido de Lima

Requerido: Instituto Nacional do Seguro social - INSS

VISTOS ETC,

Ante o Teor da juntada de fl. 71 e diante da necessidade de perícia 

médica, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 

2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro 

Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC).

Designo o dia 24 de Outubro de 2018 às 08h15min para realização da 

perícia.

 Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus exames.

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos.

 Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos, nos 

termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo Civil.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 12 de Junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46569 Nr: 1597-11.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ABADIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Processo nº. 1597-11.2011.811.0010

Código nº. 46569

Requerente: Maria abadia Mariano

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

Intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos da liquidação complementar 

de fls. 135/140, nos moldes do artigo 535, do Código de Processo Civil.

 “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:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se.

Após, expeça-se a competente guia requisitória de pagamento de 

pequeno valor – RPV, na forma postulada, com posterior remessa dos 

autos ao arquivo provisório, sem baixas na distribuição, até a informação 

do pagamento pela autarquia executada.

Havendo impugnação, vista ao exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32516 Nr: 179-72.2010.811.0010

 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: JOZAIR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Processo nº. 179-72.2010.811.0010

Código nº. 32516

Exequente: Jozair José da Silva

 Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de “Cumprimento de Sentença”, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil.

Diante das divergências dos valores em relação aos cálculos 

apresentados pela exequente (fl. 164/167 e 175/179), bem como, da 

concordância da autarquia executada em relação aos valores tão somente 

descritos na petição de fls. 166/167, no valor total de 61.958,26 (sessenta 

e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), 

intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca 

do petitório do INSS de fl. 180, sob pena de concordância tácita e posterior 

homologação do valor.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 15 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51227 Nr: 3126-31.2012.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GOULART DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº. 3126-31.2012.811.0010

Código nº. 51227

Exequente: Ivone Goulart da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Ivone Goulart da Silva manejou Cumprimento de Sentença em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com vista à satisfação dos 

créditos no montante de R$ 66.960,12 (sessenta e seis mil novecentos e 

sessenta reais e doze centavos).

Intimado, o executado concordou com os cálculos realizados pelo 

exequente (fl. 105/106), requerendo sua homologação (fl. 107).

É o relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a autarquia ré concordou com os 

cálculos apresentados pelo exequente.

Ante o exposto, diante da concordância da parte executada, HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pelas partes às fls. 105/106 e 108, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se a guia requisitando o pagamento devido por meio de precatório 

judicial, conforme requerido à fl. 114.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do COREJ quanto ao pagamento do 

precatório expedido.

Em seguida, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar conta bancária para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara-MT, 15 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 11938-57.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR CURY MUSSY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERODILCE SANTOS GUIMARÃES 

- OAB:16518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico e dou fé que, transcorreu o prazo para o executado se 

manifestar. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente para 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 98286 Nr: 5311-66.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON HARRE DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5311-66.2017.811.0010

Código 98286

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Clayton Harre da Silva Dias

VISTOS ETC,

Na forma do §7°, do inciso X, do art. 485 do Código de Processo Civil, 

deixo de exercer o juízo de retratação.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Jaciara–MT, 04 de junho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24621 Nr: 855-88.2008.811.0010

 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: LÚCIA SALUSTIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉA ÉMILE M. JORGE DE 

SOUZA - OAB:SIAPE-1585180

 Processo nº. 97/2008

Código n° 24621

Requerente: Lúcia Salustiano da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Lúcia Salustiano da Silva manejou Cumprimento de Sentença 

complementar do crédito exequendo da demanda, alegando, em síntese, 

que o executado efetuou a implantação do benefício ainda no ano de 

2009, no entanto, por ausência de ciência da beneficiária, os depósitos 

retornaram à origem e o benefício cancelado.

O INSS confirmou os fatos articulados (fls. 143/145).

Destarte, intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos da liquidação 

complementar de fls. 153/155, nos moldes do artigo 535, do Código de 

Processo Civil.

 “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:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se.

Empós, expeça-se o competente Precatório na forma postulada, com 

posterior remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixas na 

distribuição, até a informação do pagamento pela autarquia executada.

Havendo impugnação, vista à exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48931 Nr: 627-74.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 627-74.2012.811.0010

Código 48931

Exequente: Maria Aparecida Ferreira Nunes

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Defiro os pedidos de fls. 126/127.

Expeçam-se novas guias requisitórias para pagamento de pequeno valor 

(RPV), observado, todavia, a expressa renúncia de valores da exequente 

(fls. 120/121), bem como, recolham-se as guias anteriormente expedidas 
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às fls. 124/125.

Feito isso, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a confirmação do pagamento pela autarquia executada.

Com o pagamento, vista à exequente na pessoa de sua advogada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta e banco para os depósitos 

judiciais, sob pena de arquivamento do feito.

Nada postulado, certifique-se e arquive-se com baixa definitiva na 

distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33839 Nr: 1397-38.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:9.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1397-38.2010.811.0010

Código 33839

Exequente: Josivaldo Rosendo da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Defiro, em parte, os pedidos de fl. 186.

Expeça-se o competente Alvará Judicial de levantamento dos valores 

depositados à fl. 179.

Em relação aos demais valores, certifique-se a Sra. Gestora quando à 

efetiva remessa ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região das guias 

requisitórias de pagamento de pequeno valor (RPV) expedidas às fls. 

175/176 e 177/178.

Caso não enviadas, expeça-se nova guia requisitória dos valores a título 

de honorários advocatícios, com posterior remessa ao mesmo tribunal com 

cópias dos documentos necessários.

Feito isso, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a confirmação do pagamento pela autarquia executada.

Informado o pagamento, expeça-se o competente Alvará Judicial de 

levantamento dos valores na conta e banco indicados pela exequente à fl. 

186.

Após, sem a necessidade de nova determinação, arquive-se os autos 

com baixa definitiva na distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51871 Nr: 433-40.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 433-40.2013.811.0010

Código n° 51871

Requerente: Maria Aparecida de Oliveira

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Intime-se a requerente por meio de seu advogado para, no prazo 10 (dez) 

dias, acostar aos autos comprovante de endereço atualizado em nome da 

autora, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55970 Nr: 432-21.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGINA DIAS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 432-21.2014.811.0010

Código n.º 55970

Requerente: Jorgina Dias de Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC,

Diante da juntada do requerimento administrativo para concessão do 

benefício pela parte autora, bem como do indeferimento do pedido pela 

autarquia federal (fl. 77), intime-se o INSS para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar.

Com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, vista à autora.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50588 Nr: 2424-85.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAZUYOSHI UEMURA COMÉRCIO, KAZUYOSHI 

UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2424-85.2012.811.0010

Código 50588

 Exequente: Kazuyoshi Uemura Comércio

Executado: Wilson de Oliveira

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 131/132.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16090 Nr: 594-31.2005.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONETH APARECIDA PIOTTO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIONEER SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS, Vinicius Barnes - OAB:56242/RS

 Processo nº. 594-31.2005.811.0010

Código nº. 16090

Embargante: Leoneth Aparecida Piotto Fontana

Embargada: Pioneer Sementes Ltda

VISTOS ETC,

As partes noticiaram que formularam acordo nos autos da ação de 

execução em apenso, Código 12972.

Acordo homologado por sentença.

Assim, encartem-se cópias do mencionado acordo nestes autos, 
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conforme o item 6.2 do termo, bem como, da sentença homologatória.

Após, desapense-se e remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Custas eventuais pela embargante.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 12972 Nr: 1820-42.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEER SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONETH APARECIDA PIOTTO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:14.705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1140/2003

Código nº. 12972

Requerente: Pioneer Sementes Ltda

Requerido: Leoneth Aparecida Piotto Fontana

VISTOS ETC,

Pioneer Sementes Ltda ajuizou “Ação de Execução por Quantia Certa”, em 

face Leoneth Aparecida Piotto Fontana, ambas qualificados nos autos.

As partes noticiaram a formulação de acordo requerendo homologação 

judicial, bem como, a suspensão do feito até o cumprimento do acordo (fls. 

82/86).

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que as partes entabularam acordo, 

devidamente assinado, conforme infere o termo de fls. 82/86, requerendo 

homologação judicial e extinção do feito.

As partes estão devidamente representadas, conforme instrumento de 

procuração de fls. 05 e 42, não havendo óbice para o pedido de 

homologação do acordo.

Diante do exposto, para que opere seus efeitos jurídicos legais, 

HOMOLOGO O ACORDO firmado às fls. 82/86 e, com fundamento no art. 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Com fulcro no art. 922, caput, do CPC , DEFIRO o pedido de SUSPENSÃO 

FEITO até a data prevista para cumprimento do acordo conforme pactuado 

entre as partes, devendo os autos aguardar em arquivo provisório, sem 

baixa na distribuição.

Após o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento do pactuado, sob pena de 

remessa definitiva ao arquivo.

Nada postulado, certifique-se e, após, arquive-se com baixa na 

distribuição.

Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Habilite-se a patrona da executada.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de Junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53141 Nr: 1698-77.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1698-77.2013.811.0010

Código 53141

Exequente: Rita Maria de Moraes

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 VISTOS ETC,

 Defiro o pedido de fl. 140.

Expeça-se o Alvará Judicial de Levantamento dos valores depositados à 

fl. 138, na forma postulada à fl. 140.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação quanto o pagamento do precatório expedido à fl. 136.

Empós, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 20 de Junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33170 Nr: 735-74.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIAS DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 735-74.2010.811.0010

Código nº. 33170

Exequente: Abadias Dias da Silva

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Inicialmente, atente-se a Sr.ª Gestora acerca da disposição contida no item 

nº 2.3.8, da C.N.G.C., “nenhum processo deverá exceder a quantidade de 

200 (duzentas) folhas em cada um de seus volumes...”, providenciando, 

assim, a imediata abertura do 2º Volume destes autos, a partir da fl. 201.

 Abadias Dias da Silva manejou Cumprimento de Sentença em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos do art. 535 e 

seguintes do CPC.

Os RPV’s a título de crédito geral e honorários advocatícios foram 

expedidos (fls.199/200), sendo os comprovados os pagamentos às fls. 

201/202.

A parte autora requereu a expedição do Alvará de Levantamento dos 

valores (fl. 204).

É o relato.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral 

dos valores devidos à exequente.

Nesse sentido, preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos art. 924, inciso II, e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o Alvará Judicial de Levantamento dos valores depositados às 

fls. 201/202, na forma postulada à fl. 204.

Sem custas e honorários.

Empós, remetam-se os autos ao arquivo com baixa na distribuição.

 Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 20 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72548 Nr: 12713-72.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIOLETA RODRIGUES PANTALEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Rodrigues 

Pantaleão - OAB:6481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT, TULIO SANTANA LOPES RIBEIRO - 

OAB:17965/MS

 Processo nº 12713-72.2015.811.0010 Código 72548 Embargante: Violeta 

Rodrigues Pantaleão Embargado: Banco Itaú S.A. (...) Pelo exposto, NEGO 

PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos à ref. 

75.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 20 de junho de 2018.Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4416 Nr: 67-94.1996.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUIPAUTO EQUIPADORA LTDA, FÁBIO 

VALEIRO, JOSÉ FRANCISCO VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JOSÉ MORANDINI - 

OAB:3591-A/MT

 Processo nº 2003/1045.

Código n.º 4416.

Exequente: Banco Itaú S/A.

Executados: Equipauto Equipadora Ltda e Outros.

VISTOS ETC,

Decisão nos autos dos Embargos de Terceiro em apenso – Cód. 72548 

(Apolo Virtual).

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de junho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4414 Nr: 113-83.1996.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EQUIPAUTO EQUIPADORA LTDA, FÁBIO VALEIRO, 

JOSÉ FRANCISCO VALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Processo nº 2003/1046

Código n.º 4414

Embargantes: Equipauto Equipadora Ltda e Outros.

Embargado: Banco Itaú S.A.

VISTOS ETC,

Decisão nos autos dos Embargos de Terceiro em apenso – Cód. 72548 

(Apolo Virtual).

Diante do teor da certidão de fl. 243, desapense-se e arquivem-se os 

autos com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 20 de junho de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73272 Nr: 12906-87.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CESAR BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES DE MORAES, JOSÉ GERALDO 

ZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA GUTIERREZ ASSUNCAO 

- OAB:100866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR EMIDIO DE PADUA 

PENHA - OAB:28.158 OAB/MG, CESAR EMIDIO DE PADUA PENHA 

JUNIOR - OAB:113880

 Processo nº. 12906-87.2015.811.0010

Código: 73272

Requerente: Silvio Cesar Borges

Requeridos: José Gomes de Moraes e José Geraldo Zana

VISTOS ETC,

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do requerido, José 

Gomes de Moraes, DEFIRO o pedido de ref. 56.

Cite-se o réu por edital com o prazo de 30 (trinta) dias, obedecidas as 

formalidades legais (art. 257, do CPC), para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Caso não sobrevenha defesa, desde já NOMEIO como Curadora Especial 

a Defensoria Pública atuante nesta Comarca de Jaciara, nos termos do art. 

72, II do CPC, que deverá ser intimada quanto a esta decisão e para se 

manifestar, no prazo legal, ficando consignado que no exercício do múnus 

público não se aplica o ônus da impugnação específica dos fatos, nos 

termos do Parágrafo Único do artigo 341 do mesmo Codex, sendo cabível, 

portanto, defesa genérica, por negativa geral.

Noutra banda, intime-se o autor por meio de seu advogado (a) para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca dos argumentos articulados 

pelo terceiro interessado à ref. 41.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 20 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79509 Nr: 1972-36.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR a inexistência dos débitos no valor 

de R$ 445,87 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete 

centavos).Revogo a liminar de ref. 4.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, tendo o autor 

decaído em grande parte dos pedidos, arbitro o ganho de causa em seu 

favor de 20% (vinte por cento), e em 80% (oitenta por cento) à ré, o que 

norteará o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8°, do 

Código de Processo Civil, ficando, contudo, em relação ao requerente, 

suspensa sua exigibilidade face à concessão da gratuidade da justiça, art. 

98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em julgado, certifique-se.Após, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 21 de junho de 2018.Valter Fabricio 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79508 Nr: 1971-51.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisiane Dornelles Frassetto 

- OAB:17.758 - B / SC, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A
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 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR a inexistência dos débitos no valor 

de R$ 692,31 (seiscentos e noventa e dois reais e trinta e um 

centavos).Revogo a liminar de ref. 4.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência, tendo o autor 

decaído em grande parte dos pedidos, arbitro o ganho de causa em seu 

favor de 20% (vinte por cento), e em 80% (oitenta por cento) à ré, o que 

norteará o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8°, do 

Código de Processo Civil, ficando, contudo, em relação ao requerente, 

suspensa sua exigibilidade face à concessão da gratuidade da justiça, art. 

98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em julgado, certifique-se.Após, 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

comarca para as providências necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 21 de junho de 2018.Valter Fabricio 

Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66738 Nr: 1736-21.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VITANIO VIEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação por parte do 

requerente, ficando, contudo, obstada a propositura de nova demanda 

com a mesma causa de pedir e pedido e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8° do CPC, 

ficando, contudo, suspensa exigibilidade da verba honoária ante a 

gratuidade de justiça concedida ao autor (ref. 03), consoante art. 98, §3°, 

do mesmo Codex.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com 

baixa na distribuição.Registre-se. Publique-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Jaciara-MT, 21 de junho de 2018.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94011 Nr: 3301-49.2017.811.0010

 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: JOÃO ALAOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON APARECIDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA DOS SANTOS DUARTE 

- OAB:20627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3301-49.2017.811.0010

 Código 94011

Requerente: João Alaor da Silva

Requerido: Ademilson Aparecido Pacheco

VISTOS ETC,

Habilite-se o patrono do requerido como postulado à ref. 22.

Após, digam as partes no prazo de 10 (dez) dias as provas que ainda 

pretendem produzir, especificando-as e justificando-as, sob pena de 

indeferimento, ou se do julgamento da lide no estado que se encontra.

Empós, certifique-se, vindo os autos conclusos para ulterior deliberação.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 21 de junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97501 Nr: 4902-90.2017.811.0010

 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: Jose Antonio Aparecido do Nascimento

 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:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 14 foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85210 Nr: 4765-45.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a advogada do requerente, 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do decurso do 

prazo (ref. 30) e requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000479-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREIA MARTINS SEVERINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO VISTOS ETC, Tendo em vista que a sociedade 

empresarial da qual o autor almeja a prestação de contas por parte da 

requerida é uma Empresa Individual registrada em nome do próprio autor, 

intime-se o demandante para emendar a inicial no prazo de 15 dias, 

especificando detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, 

instruindo o pedido com documentos comprobatórios deste necessidade, 

se existirem (art. 550, § 1º, do CPC). Cumpra-se. Jaciara-MT, 26 de junho 

de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001337-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN GREGORIO RAMALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001337-67.2018.8.11.0010. 

IMPETRANTE: GILVAN GREGORIO RAMALHO IMPETRADO: SECRETARIA 

DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - SINFRA Vistos ETC, Gilvan Gregório Ramalho impetrou o 

presente mandamus contra ato inquinado como de abusivo e arbitrário 

praticado pelo Superintende de Operações de Rodovias/Salog/SINFRA-MT 

– Ivo da Costa, consistente no decurso de prazo superior a 30 (trinta) dias 

para o julgamento de recurso administrativo interposto pelo autor junto ao 

presente órgão em 27/07/2017, nos termos do art. 285 do Código de 

Trânsito Brasileiro, oriundo do Auto de Infração n. SIN0092744. Forte tem 

tais fundamentos, postula o cancelamento do auto de infração. Instruiu a 
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inicial com documentos. É o relato. Decido. Ao impetrante falta interesse 

processual. Isso porque, embora sustente falta de julgamento do recurso 

administrativo pelo órgão de trânsito, em consulta ao sítio eletrônico do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran-MT 

(https://internet.detrannet.mt.gov.br/ConsultaVeiculo.Placanuf8774Renava

m01094976790), observo que o recurso foi julgado em 17/05/2018 e 

INDEFERIDO quanto à pretensão recursal. Destarte, numa simples consulta 

sobre os débitos do veículo via internet, o impetrante, caso quisesse, 

poderia ter acesso a informação em relação à data do julgamento do 

recurso e do seu resultado PROFERIDO HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS 

anteriores à distribuição do presente mandamus. É cediço que o interesse 

processual se firma no binômio da utilidade e necessidade da busca da 

prestação jurisdicional na via de estancar o ato e/ou a lesão propriamente 

dita, in casu, da alegada falta de julgamento do recurso administrativo do 

Auto de Infração n. SIN0092744 interposto pelo impetrante junto ao órgão 

de trânsito, todavia, o que não ocorreu. Assim, considerando que a 

pretensão do impetrante no presente writ está na determinação judicial 

para julgamento do recurso administrativo e estando este devidamente 

apreciado pelo órgão administrativo julgador, a ordem mandamental, acaso 

concedida, se mostraria imprestável na espécie. Com efeito, ausente a 

utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, a extinção do feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, é medida 

que se impõe, verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; A 

propósito: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA AÇÃO. Se, 

ao tempo da impetração do mandando de segurança, não mais persistia a 

prática de qualquer ato de autoridade a justificar a sua impetração, como 

conseqüência, deve ser extinto o processo, sem julgamento de mérito, por 

falta de interesse de agir. (TRF-4 - APELREEX: 2099 PR 

2009.70.01.002099-2, Relator: PAULO PAIM DA SILVA, Data de 

Julgamento: 03/02/2010, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

10/02/2010) Ademais, a ultrapassagem do prazo previsto no art. 285 do 

Código de Trânsito Brasileiro não é causa automática de invalidade do auto 

de infração recorrido, pois, o §3° do citado dispositivo prevê tão somente 

a possibilidade de efeito suspensivo, verbis: “Art. 285. O recurso previsto 

no art. 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a 

qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias. (...) § 3º Se, 

por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo 

previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou 

por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo. 

Acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE LIMINAR. ANULAÇÃO DE ATO 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE DIRIGIR. RECURSO 

ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO APÓS O PRAZO DE 30 DIAS PREVISTO 

NO CAPUT DO ART. 285 DO CTB. ILEGALIDADE NÃO VISLUMBRADA. 

PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO DIREITO INVOCADO NÃO 

CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO LIMINAR, EM 1º GRAU, DA 

RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADO, DEMONSTRANDO O ACERTO DA DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A própria 

lei de regência permite a dilação do prazo de 30 dias a que alude o art. 285 

do CTB, prevendo, como consequência da sua extrapolação, a suspensão 

dos efeitos da penalidade aplicada e não a sua invalidação. Por 

conseguinte, o prazo não pode ser considerado peremptório. Desse modo, 

não se vislumbra, em cognição sumária, ilegalidade ou abuso de poder no 

julgamento do recurso administrativo depois de findo o referido prazo. 

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (...) (TJ-CE - AI: 

06202731620178060000 CE 0620273-16.2017.8.06.0000, Relator: TEREZE 

NEUMANN DUARTE CHAVES, 2ª Câmara Direito Público, Data de 

Publicação: 22/11/2017) Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Escoado o prazo recursal, certifique-se. Após, 

arquive-se com baixa na distribuição. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 

26 de junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107563 Nr: 9925-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIMAR PEREIRA DE ABREU, Cpf: 

04031811195, Rg: 2203010-7, Filiação: Maria Aparecida Brito de Abreu e 

Osmar Pereira Brito, data de nascimento: 22/06/1991, brasileiro(a), natural 

de Jaciara-MT, casado(a), Telefone 6699359768. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra JOSIMAR PEREIRA DE ABREU, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 

040.318.111-95, filho de Maria Aparecida Brito de Abreu e Osmar Pereira 

Brito, nascido em 22/06/1991, natural de Jaciara/MT, residente e 

domiciliado na Rua Dr. Antônio Ribeiro da Silva, Nº. 344, Bairro: São 

Raimundo, Cidade e Comarca de Barra do Bugres/MT, pela prática do 

seguinte fato delituoso: Entre os meses de outubro de 2014 e abril de 

2015, bem como agosto de 2015 a janeiro de 2016, nesta Cidada e 

Comarca de Jaciara/MT, o denunciado JOSIMAR PEREIRA DE ABREU, com 

consciência e vontade, deixou, sem justa causa, de prover a subsistência 

de seu filho menor de 18 anos, ora vítima, Juan Pablo Ramos de Abreu, 

faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada, na 

importância de R$ 8.638,87 (oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e 

oitenta e sete centavos). De acordo com as cópias que seguem em anexo, 

apesar de ter assumido a obrigação de pagar a vítima, a título de pensão 

alimentícia, importância de 01 (um) salário mínimo vigente no país por mês, 

mediante acordo devidamente homologado pelo juízo da 1ª Vara desta 

Comarca (Processo de Código 60670), o denunciado não cumpriu 

integralmente com suas obrigações no período acima aprazado. Em razão 

disso, a vítima, representada por sua genitora, Sra. Eliane Priscila Ramos 

de Oliveira, ingressou com um processo de execução de alimentos, 

visando o recebimento dos valores não pagos. Todavia, apesar de 

devidamente citado da ação, o incriminado não efetuou o pagamento da 

dívida, e sequer apresentou justificativa para o atraso, razão pela qual 

fora decretada a penhora de bens e inclusão do mesmo nos órgãos do 

SPC e SERASA. Portanto, o denunciado deixou intencionalmente de prover 

os recursos necessários para a subsistência de seu filho Juan Pablo 

Ramos de Abreu, deixando claro seu dolo de abandono de sua prole. 

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia JOSIMAR PEREIRA DE ABREU como incurso nas disposições do 

artigo 244, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente 

inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta 

preliminar (art. 396 CPP) e se ver processar, prosseguindose nos demais 

termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas 

no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final 

serem condenado. Requer-se, por fim, a intimação da testemunha abaixo 

arrolada para oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunha: 01. 

Eliane Priscila Ramos de Oliveira, genitora da vítima. Jaciara, 21 de 

dezembro de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado JOSIMAR PEREIRA DE 

ABREU conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o 

requerimento Ministerial (Ref. 17).Cite-se o acusado via edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 13 de junho de 2018
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Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98084 Nr: 5218-06.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ 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): CRISTIANO JOSÉ DA SILVA, Cpf: 

10531715442, Rg: 3518633-0, Filiação: José Fernando da Silva e Luzia 

Ferreira da Silva, data de nascimento: 08/10/1991, brasileiro(a), natural de 

Maceio-AL, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-8100-5142. 

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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA. EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 03ª VARA DA COMARCA DE JACIARA, IP 

N.º 5218-06.2017 (98084). SIMP: 001619-037/2017. O MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Promotor de 

Justiça que esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa 

Excelência oferecer D E N Ú N C I A contra CRISTIANO JOSÉ DA SILVA, 

brasileiro, solteiro, gari, filha de José Fernando da Silva e Luzia Ferreira da 

Silva, nascido em 08/10/1991, natural de Maceió/AL, residente e 

domiciliada na Rua Principal, nº 540, Cohab São Lourenço, nesta cidade e 

Comarca de Jaciara/MT, pela prática dos seguintes fatos delituosos: Na 

madrugada do dia 14 de julho de 2017, ou seja, durante o repouso 

noturno, na Rua Ibitinga, n° 306, no Bairro Santa Luzia, nesta cidade e 

Comarca de Jaciara, o denunciado CRISTIANO JOSÉ DA SILVA, com 

consciência e vontade, subtraiu para si 01 (um) aparelho celular, marca 

Alcatel, cor dourado com branco, de propriedade da vítima André Luis 

Corrêa. Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado 

adentrou na residência da vítima enquanto a mesma dormia e furtou o 

objeto descrito alhures, sendo que após sentir falta do aparelho celular, a 

vítima acionou a Polícia Militar. Ato contínuo, após diligências no intuito de 

encontrarem o envolvido em tal delito, os policiais depararam-se com o 

implicado Cristiano e, após uma revista minuciosa, encontraram o aparelho 

celular com o denunciado, motivo pelo qual os policiais o prenderam em 

flagrante de delito. Ao ser ouvido em juízo, a vítima André confirmou a 

propriedade do celular apreendido com o denunciado, bem como narrou 

que é costumeiro o implicado Cristiano furtar objetos na casa do mesmo. 

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia CRISTIANO JOSÉ DA SILVA como incurso nas disposições do 

artigo 155, § 1º, do Código Penal, razão pela qual requer que seja a 

presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar 

resposta preliminar e se ver processar, prosseguindo-se nos demais 

termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado. Requer-se, 

por fim, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para oportuna 

oitiva, sob as penas da lei. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR. Promotor de 

Justiça

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem, aguardando 

impulsionamento por certidão.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jader Gomes de Freitas, 

digitei.

Jaciara, 20 de junho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95047 Nr: 3776-05.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANILDA DOROTEU 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): GEOVANILDA DOROTEU DA SILVA, Cpf: 

06101339181, Filiação: Edna Maria da Conceição e Juarez Doroteu da 

Silva, data de nascimento: 30/07/1998, brasileiro(a), natural de Rio 

Largo-AL, convivente, do lar, Telefone 65-99644-5930. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra GEOVANILDA DOROTEU DA SILVA, brasileira, convivente, do lar, 

filha de Juarez Doroteu da Silva e Edna Maria da Conceição, nascida em 

30/07/1998, natural de Rio Largo/AL, residente e domiciliada na Rua 

Begonha, n° 789, Vila Planalto, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, 

pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 18 de maio de 2017, por 

volta das 23h20min., na Rua Begonha, Nº 789, Vila Planalto, nesta cidade 

e Comarca de Jaciara, a denunciada GEOVANILDA DOROTEU DA SILVA, 

com consciência e vontade, deu causa à instauração de investigação 

policial, em desfavor do seu convivente Fábio Alvarenga Feitosa, 

imputando-lhe crime que o sabia inocente. Apurou-se que na data dos 

fatos, a denunciada ligou para Polícia Militar, de forma anônima, 

passando-se por vítima de violência doméstica, informando que estava 

sendo agredida por seu amásio. Assim, os militares dirigiram-se para o 

endereço acima citado, crendo ser verdadeira a comunicação, e ao 

chegarem se depararam com a denunciada, sendo que após diligências, 

prenderam Fábio, sendo ambos levados para a Delegacia. Em sede de 

declarações, a implicada relatou que na verdade, não havia sido agredida 

por seu amásio, mas apenas discutiu verbalmente com este, e que 

chamou a Polícia Militar somente porque estava furiosa com o seu 

convivente. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia GEOVANILDA DOROTEU DA SILVA como incursa nas 

disposições do artigo 339 do Código Penal, razão pela qual requer seja a 

presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para se ver 

processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, 

devendo ao final ser condenada. Requer-se, por fim, a intimação das 

testemunhas abaixo arroladas para oportuna oitiva, sob as penas da lei. 

Rol de testemunhas: 01. SGT PM Leonézio, policial militar, f. 10; 02. SD PM 

Alexandre, policial militar, f. 11; 03. Silvio Keiti Kanashiro, escrivão da 

Polícia Civil. Jaciara, 24 de julho de 2017. JOSÉ JONAS SGUAREZI JUNIOR 

Promotor de Justiça

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem, aguardando 

impulsionamento por certidão.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 20 de junho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91685 Nr: 2212-88.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDISLAYNE AMYLLE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEIDISLAYNE AMYLLE DOS SANTOS, 

Cpf: 04739058170, Rg: 24038695, Filiação: Elza Maria dos Santos e Pedro 
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Paulo Guerra, data de nascimento: 18/07/1991, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), Telefone 66-99966-2607. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência oferecer D E N Ú N C I A 

contra LEIDISLAYNE AMYLLE DOS SANTOS, brasileira, estado civil 

ignorado, desempregada, filha de Elza Maria dos Santos, nascida em 

18/07/1991, natural de Rondonópolis/MT, residente e domiciliada na Rua 

Guararapes, n.º 91, Bairro Jardim Aeroporto, nesta, pela prática dos 

seguintes fatos delituosos: 01º FATO. No dia 10 de março de 2017, por 

volta das 00h05min., na Rua Irerê, neste município e Comarca de Jaciara, a 

denunciada LEIDISLAYNE AMYLLE DOS SANTOS, com consciência e 

vontade, conduziu a motocicleta Honda, cor vermelha, placas OBH-4230, 

com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 

álcool, tendo em vista os sintomas declarados pelos policiais militares que 

realizaram sua prisão. Com efeito, consta dos autos que na data dos 

fatos, os policiais realizavam policiamento de rotina, quando avistaram a 

denunciada em atitudes suspeitas, diante do que a abordaram e 

perceberam que a mesma encontravam-se em visível estado de 

embriaguez, bem como não possuía carteira de motorista. Inquirida, a 

denunciada confessou que ingeriu cerca de 05 (cinco) cervejas antes de 

dirigir. 02º FATO. No dia 10 de março de 2017, por volta das 00h05min., na 

Rua Irerê, neste município e Comarca de Jaciara, a denunciada 

LEIDISLAYNE AMYLLE DOS SANTOS, com consciência e vontade, 

conduziu a motocicleta Honda, cor vermelha, placas OBH-4230, sem a 

devida habilitação, gerando perigo de dano. Como já asseverado, após 

ingerir bebida alcoólica, a denunciado conduziu sua motocicleta pelas vias 

públicas desta cidade, em visível estado de embriaguez, causando 

evidente perigo de dano, tudo isso sem ao menos possuir CNH para dirigir 

motocicletas. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso denuncia LEIDISLAYNE AMYLLE DOS SANTOS como incurso nas 

disposições do artigo 306, caput, c.c. artigo 309, ambos do CTB, em 

concurso material, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, 

registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta à acusação (art. 

396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos 

processuais, tudo com observância das regras insculpidas no art. 394 e 

seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenada. 

Requer-se, por fim, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para 

oportuna oitiva, sob as penas da lei. Rol de testemunhas: 01. Sebastião 

Gualberto Soares, policial militar, f. 02; 02. Marcelino Cezar de Oliveira 

Vera, policial militar, f. 03. Jaciara, 05 de abril de 2017. JOSÉ JONAS 

SGUAREZI JUNIOR Promotor de Justiça

Despacho: Vistos em correição.Processo em ordem, aguardando 

impulsionamento por certidão.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 20 de junho de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 95125 Nr: 3821-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não será realizada 

em virtude da readequação de pauta, ficando a mesma redesignada para 

o dia 31.7.2018 às 15h30min.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 25 de junho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 113356 Nr: 2715-75.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO AUGUSTO MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JÚNIOR - OAB:7637

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO QUE, a audiência designada nestes autos, não será realizada 

em virtude da readequação de pauta, ficando a mesma redesignada para 

o dia 31.7.2018 às 16h40min.

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 25 de junho de 2018.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 12763 Nr: 1632-49.2003.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES MONTALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Martello Júnior - 

OAB:6370/MT, ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ DOS SANTOS - 

OAB:15527/MT, ERILENE - OAB:MT 18.944, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia e, por 

consequência, ABSOLVO o acusado JOÃO RODRIGUES MONTALVÃO da 

imputação do crime descrito no artigo 157, §2°, incisos I e II, na forma do 

artigo 29, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, promovendo-se as baixas e anotações devidas.Sem custas.Ciência 

ao Ministério Público e à Defensa do réu.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13450828 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: 1000204-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ROVERSI VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000204-87.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 13850085 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 13850085.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000543-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVÉRIO VICTOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000543-46.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CICERO HENRIQUE DA SILVA 

REQUERIDO: SILVÉRIO VICTOR DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 

54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RIBEIRO REINALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000223-93.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIELI SANTOS SEBASTIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000222-11.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO DA SILVA DE LIMA (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)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000221-26.2018.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY FAUSTINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000220-41.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001149-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001149-11.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-93.2017.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001150-93.2017.8.11.0010 Nos termos do artigo 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte recorrida do 

recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. 

JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000276-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA LINS DE ESPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000276-74.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SILVANIA LINS DE 

ESPINDOLA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. SILVANIA 

LINS DE ESPINDOLA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que possui linha pré-paga 

com a parte promovida e não contratou plano pós-pago, assim 

desconhece o débito com a parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

13406247. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13386783 e 

apresentou impugnação à contestação na ID 13423388. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 120,88, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas faturas e telas de sistemas pela reclamada (ID 

13406223, ID 13406247, fl. 10/11), aos quais não têm o condão probatório, 

pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

11864131), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 120,88 (cento e vinte reais e oitenta e oito centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON COSTA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000126-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLON COSTA BUENO 

REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO 

LTDA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação 

formulado pelo patrono da parte promovente acostado na ID 13353101, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 

2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência da autora, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000249-91.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 

132,08, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONI BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000395-35.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 

151,06, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA FREITAS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000357-23.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 

132,08, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ALVES GARCIA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13851840, 

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: 1000250-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000250-76.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 

132,08, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000546-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDIONE DA GLORIA (EXECUTADO)
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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. 13389479, 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000790-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO)

ALESSANDRO MARTINS MIGUEL OAB - 788.729.281-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos à execução de id n. 13803703 foram 

interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos à execução de id n. 

13803703.

Intimação 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)

 

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. 13862474, 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000056-47.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CORADINI MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZAIDE MARIA CAPELARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13346302 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001417-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES SEMEAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE MIRIAN GONCALVES SEDANO SABINO - ME (REQUERIDO)

LEANDRO SABINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB: MT22108/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: 08/08/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEDRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000344-24.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 26 de junho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA DE MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13865919 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000323-82.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILIANE ALMEIDA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES (EXECUTADO)

ARILIANE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de intimar a Parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da correspondência devolvida, juntada 

no ID nº 13870523.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO SOUZA DE ARAUJO (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 
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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: 26/07/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VAZ DE CAMPOS JUNIOR (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: 26/07/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELISMAR LEITE MARINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/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: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/07/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E J VIEIRA EIRELI (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB: MT0008548A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001290-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KASSIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (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: 

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB: MT24140/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: 02/08/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001287-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA STRASSBURGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILZANE COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 113637 Nr: 2832-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FIDELIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 52/2007, impulsiono os autos para intimação 

do querelante acerca da audiência preliminar que realizar-se-á no dia 12 

de JULHO de 2018, às 07h:20 min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA BORGES (REQUERENTE)
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DAIANA ROSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA OAB - MT21451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001220-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA ROSA DE JESUS 

OLIVEIRA BORGES, DAIANA ROSA BORGES REQUERIDO: EB COMERCIO 

DE ELETRODOMESTICOS LTDA, EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS 

LTDA 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 

para obrigar a reclamada a entregar o objeto do negócio realizado entre as 

partes, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do “perigo de dano”, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, não há qualquer 

indício de ter sido pactuada a entrega do bem adquirido sob a 

responsabilidade da reclamada, apesar de tal prática ser comum, até 

porque, pela declaração de testemunha e suposta conversa entre 

reclamante e preposto da reclamada apresentados com a inicial, nota-se a 

disposição e compromisso da reclamante em realizar a busca do objeto. 3. 

Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que a parte 

reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão da 

dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, 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: 1001227-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO SOUZA DE ARAUJO (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: 

1001227-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: AGUINALDO SOUZA DE 

ARAUJO 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 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: 1001228-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001228-53.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIVALDA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, 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: 1001252-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA AVELINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001252-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GABRIELA AVELINO 

RODRIGUES REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE 

LTDA, CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

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. É que quanto 

ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido, ao menos por ora. A tutela de 

urgência pleiteada exige, além da comprovação do “perigo de dano”, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso, entretanto, inexistem provas suficientes a 

agasalhar a pretensão antecipatória, não restando evidenciada qualquer 

abusividade flagrante no negócio passível de ser constatada nesta fase 
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processual. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001290-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA KASSIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001290-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: BRUNA KASSIA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. 1. 

Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a 

tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da 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 parte reclamada 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001273-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIULEI NOGUEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001273-57.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CIULEI NOGUEIRA MENDES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a orientação 

emanada do e. STJ, aliás, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA 

DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção 

da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se 

funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF 

ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a 

caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 

1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra 

NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001285-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001285-71.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: LOJAS RENNER 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. A tutela de urgência pleiteada exige, além da 

comprovação do “perigo de dano”, fundamentos relevantes apoiados em 

provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, 

ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. De acordo com a 

orientação emanada do e. STJ, aliás, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, 

somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de 

que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do 

CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame 
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de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos 

autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal 

de origem concluiu que não houve demonstração da aparência do bom 

direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal 

entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, 

inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos 

autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001287-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FATIMA STRASSBURGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILZANE COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001287-41.2018.8.11.0010. REQUERENTE: NEUSA FATIMA 

STRASSBURGER REQUERIDO: GILZANE COMERCIO DE TECIDOS LTDA - 

EPP 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 parte reclamada 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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001405-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001405-17.2018.8.11.0010. AUTOR: ANTONIO DIAS DE SOUZA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos. I. De 

início, verifica-se que a parte autora não apontou à causa seu valor 

correto, já que este, para o caso, deve corresponder à soma do conteúdo 

econômico do(s) pedido(s), até o limite do custeio de um ano do respectivo 

tratamento, segundo inteligência do art. 292, VI e VII, do CPC e melhor 

jurisprudência. Consigne-se que pode o juiz corrigir de ofício o valor da 

causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão, na forma do artigo 292, § 3º, do CPC, e, vale dizer, não estão 

incluídos na alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública os casos em 

que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo 

custo anual supera o limite de sua competência. Assim, nos termos do art. 

321, do CPC, INTIME-SE a parte autora para que EMENDE a inicial atribuindo 

à causa o seu valor correto no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

correção de ofício ou, sendo impossível aferição da cifra pelos dados 

dispostos na ação até então, indeferimento de plano da petição inicial. II. 

Seguindo, em que pese a parte postulante sustente o grau de urgência no 

caso em comento, não é possível mensurar a gravidade do quadro clínico 

ou a real imprescindibilidade do tratamento com a medicação pleiteada 

apenas com um receituário médico. Dessa forma, faculto a parte 

apresentar atestado médico informando o grau de urgência e a 

imprescindibilidade do remédio específico, bem como a ineficácia para o 

tratamento da moléstia com fármacos fornecidos pelo SUS, tudo no prazo 

de 30 (trinta) dias. Consigne-se ainda, a necessidade de comprovação da 

incapacidade financeira da parte em arcar com o custo do medicamento 

prescrito e o registro deste na Anvisa, conforme decisão do e. STJ 

prolatada no dia 25/04/2018 (Resp n.º 1.657.156-RJ, cadastrado como 

repetitivo – Tema n.º 106), que definiu os critérios para obrigar o Estado 

ao fornecimento de remédios não contemplados na Portaria 2.982/2009 do 

Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais). III. Por 

último, em consonância ao que prescreve o Enunciado 18 da I Jornada de 

Direito da Saúde, oficie-se o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso – NAT para emissão de nota de evidência 

científica, remetendo cópia integral do processo via malote digital, devendo 

o parecer informar a eficácia da medida requerida no presente caso, bem 

como a existência/possibilidade de tratamento alternativo fornecido pelo 

SUS, rogando urgência na resposta. IV. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. V. Atendidas as determinações 

retro, devolvam-me imediatamente os autos conclusos para decisão. VI. 

Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARQUES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000371-07.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLI MARQUES 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. MARLI 

MARQUES GONCALVES ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou que possui uma linha 

pré-paga com a promovida e não contratou plano pós-pago, assim 

desconhece o débito com a parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

13212351. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13175192 e 

apresentou impugnação à contestação na ID 13312373. É a síntese do 
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necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 194,97, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado nos autos pela promovida nenhum documento comprobatório de 

constituição de débito pela parte promovente. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 12151810), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 194,97 (cento e noventa e quatro reais e noventa e sete 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000282-81.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDILSON APARECIDA DA 

COSTA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. EDILSON APARECIDA DA 

COSTA ajuizou ação indenizatória em desfavor da CLARO S.A. Em 

síntese, alegou que não possui vínculo contratual com a parte promovida, 

assim desconhece o débito que ensejou na negativação do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 13225025. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 13222914 e impugnação à 

contestação foi apresentada na ID 13344685. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 
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que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 269,16, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos pela parte 

promovida apenas faturas e telas de sistemas (ID 13225030, ID 13225025, 

fl. 4/14), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11865351), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano in re ipsa). 

Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11865351, não obstante 

existir negativação anterior, esta encontra-se sub judice, assim não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo anterior (ID 11865351) e este esteja em 

discussão judicial, não afasta o dano moral, mas é inegável que influencia 

na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 269,16 (duzentos, sessenta e 

nove reais e dezesseis centavos); b) condenar a parte promovida 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); c) determinar que a parte promovida 

no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________ Vistos, etc. 1. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001061-70.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IVANILDO DE SOUZA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. IVANILDO DE 

SOUZA PEREIRA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCO S.A. Em síntese, alegou que já foi cliente da parte promovida 

há anos e não possui mais vínculo contratual com a parte promovida, 

assim desconhece o débito que ensejou na negativação do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 12736978. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 12738315 e impugnação à 

contestação foi apresentada na ID 12854986. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 220,60, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 
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origem do seu suposto crédito. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que não foi juntado nos autos pela parte 

promovida nenhum documento comprobatório de constituição de débito 

pela parte promovente. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

10695926), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale destacar que a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 

10695926, não obstante existir negativação posterior, esta não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo posterior (ID 10695926) e este esteja em 

discussão judicial, não afasta o dano moral, mas é inegável que influencia 

na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente 

os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 220,60 (duzentos e vinte reais e 

sessenta centavos); b) condenar a parte promovida 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); c) determinar que a parte promovida 

no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK RICARDO DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000037-70.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: PATRICK RICARDO DA ROCHA Vistos etc. 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME ajuizou ação de cobrança em 

desfavor de PATRICK RICARDO DA ROCHA. Em síntese, alegou que a 

parte promovida adquiriu produtos com a parte promovente na data de 

02/05/2016 no valor de R$ 1.569,60 em que foi utilizada como forma de 

pagamento a emissão de 01 fatura/duplicata mercantil, em 8 parcelas, 

assinada pela promovida. Ao final, postulou a condenação ao pagamento 

da duplicata vencida. Devidamente citada a parte promovida conforme ID 

13322862. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13322862 e a 

impugnação à contestação não foi apresentada. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Revelia. Considerando que a parte promovida foi regularmente citada (ID 

13322862) e esta compareceu a audiência de conciliação, mas não 

apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC, considero-a 

como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e com base 

no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do 

conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida 

nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 

do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis 

nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, 

os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção 

legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de 

litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do 

CPC). Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel não implica 

automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. 

PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA 

SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 

APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 

131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA 

LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a 

presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, 

podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual 

não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 

1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Partindo desta premissa e em 

análise dos autos, observa-se que, a duplicata assinada pela parte 

promovida está vencida (ID 11399906) e a parte promovida não justificou a 

inadimplência e não se defendeu na oportunidade da contestação, não há 

qualquer outra prova ou circunstância jurídica que possa fragilizar a 
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presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela revelia. Portanto, 

reconheço a existência do débito da duplicata no valor de R$ 1.569,60 

pela parte promovida. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente o pedido contido na inicial para, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte 

promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 1.569,60 (hum mil, 

quinhentos, sessenta e nove reais e sessenta centavos) corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do vencimento da primeira 

parcela, juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a 

partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REIS MACHADO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001063-40.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ANTONIO REIS MACHADO 

GOMES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. ANTONIO REIS 

MACHADO GOMES ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que possui linha pré-paga 

com a promovida e não contratou plano pós-pago, assim desconhece o 

débito com a parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão 

do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 13421353. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13397184 e a impugnação à contestação 

apresentada na ID 13468558. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 155,30, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos pela promovida apenas faturas e telas de sistemas (ID 

13421353, fl. 12/14, ID 13421354), as quais não têm o condão probatório, 

pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

10705771), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 155,30 (cento, cinquenta e cinco reais e trinta centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 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 
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Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000160-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na a ação de 

cobrança, assim pleiteando a condenação ao pagamento da parte 

promovida. Contudo, conforme ID 13450369, as partes celebraram um 

acordo extrajudicial e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte autora 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME e a parte promovida JOSELIA 

RIBEIRO DOS SANTOS, segundo Acordo constante no ID de nº. 13450383, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento em face de 

pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERNARDO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000376-29.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARLENE BERNARDO BRITO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. MARLENE BERNARDO 

BRITO ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFONICA BRASIL 

S.A.. Em síntese, alegou que possui linha pré-paga com a promovida e não 

contratou linha pós-paga, assim desconhece o débito que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 13332882. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ao final, formulou pedido de litigância de má fé e pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13314486 e 

impugnação à contestação apresentada na 13451137. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte promovente 

(ID 13451137, fl. 2, § 1º e § 2º), no caso, será necessária prova pericial 

para apurar se foi efetivamente a parte autora quem contratou via call 

center com a parte promovida o plano pós-pago conforme o áudio juntado 

na ID 13332892. No caso concreto, por ser necessária a produção de 

prova pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este 

juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Pelo 

exposto, proponho acolher a preliminar de incompetência por necessidade 

de perícia e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-76.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVALMIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001080-76.2017.8.11.0010. REQUERENTE: IVALMIR FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. IVALMIR 

FERREIRA DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que possui linha pré-paga 

com a promovida e não contratou plano pós-pago, assim desconhece o 

débito com a parte promovida que resultou no restritivo de crédito em seu 

nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão 

do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 13423617. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 13398548 e a impugnação à contestação 

apresentada na ID 13468881. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 144,80, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito. Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos pela promovida apenas faturas e telas de sistemas (ID 

13423617, fl. 12/13, ID 13423619), as quais não têm o condão probatório, 

pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

10757674), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 144,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1000334-77.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARCOS GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. MARCOS 

GOMES DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO 

BRADESCARD S.A. Em síntese, alegou que desconhece o débito com a 

parte promovida que ensejou na negativação do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

promovida apresentou contestação na ID 13351672. No mérito, sustentou 

a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 
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conciliação acostada na ID 13399731 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 13430917. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 226,23, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito. Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos pela parte 

promovida apenas faturas e telas de sistemas (ID 13351773, ID 13351672, 

fl. 3/4), as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 12059126), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano in re ipsa). 

Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 12059126, não obstante 

existir negativações posteriores, esta não tem o condão da presunção de 

que a parte promovente é um devedor contumaz. Por essas razões, não 

incide no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, havendo dano moral 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos posteriores (ID 12059126), estes não 

afastam o dano moral, mas é inegável que influenciam na fixação do 

quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o consumidor 

tem uma única negativação. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 226,23 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e 

três centavos); b) condenar a parte promovida 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); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Transitado em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000452-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLI THAIS BENICIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000452-53.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GISELLI THAIS BENICIO DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. GISELLI THAIS BENICIO DE SOUZA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor da ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS. Em síntese, alegou que desconhece o débito 

que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 13177689. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ao final, formulou pedido de litigância de má fé. 

Ata da audiência de conciliação acostada na ID 13399743 e impugnação à 

contestação apresentada na 13438295. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Considerando 

que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder 
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Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar 

apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei 

e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito 

de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de 

menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e 

não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade 

da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e 

não em face do direito material. Mesma exegese é extraída da 

jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, verifica-se, no caso, será necessária prova pericial 

grafotécnica para apurar se a rubrica constante nos Contratos juntados 

na ID 13177750 e ID 13177762, foram efetivamente assinados pela parte 

promovente. No caso concreto, por ser necessária a produção de prova 

pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, este juízo 

é incompetente para processar e julgar a presente demanda. Pelo 

exposto, opino pela incompetência por necessidade de perícia 

grafotécnica e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NABIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1000535-06.2017.8.11.0010. REQUERENTE: NABIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 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. II. Nos termos do 

Provimento n,º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a parte contrária 

sobre o pedido de levantamento de depósito judicial, a fim de que, caso 

queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. Não apresentada 

impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas 

nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase 

de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VIII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KSL ASSOCIADOS LTDA - GRUPO KSL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000071-45.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRO LUCIO FERNANDES 

DA SILVA REQUERIDO: KSL ASSOCIADOS LTDA - GRUPO KSL Vistos 

etc. SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor da KSL ASSOCIADOS LTDA - GRUPO KSL. Em síntese, alegou 

que fez acordo referente parcelas em aberto do consórcio que tem com a 

promovida, mas enviaram uma cobrança a mais no valor de R$ 742,82 

referente a honorários advocatícios extrajudiciais. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, isenção do pagamento dos 

honorários advocatícios e indenização por danos morais pela cobrança 

ilegal. Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na 

ID 12533050. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, culpa e dano 

moral indenizável. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

12600921 e impugnação à contestação apresentada na ID 12563174. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança sem respaldo contratual. 

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia 

da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o 

resultado da convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. 

Para Maria Helena Diniz “o principio da autonomia da vontade se funda na 

liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular 

livremente, como melhor convier, mediante acordo de vontades, a 

disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem 

jurídica”. (DINIZ, 2008, p.23). Desta forma, quando o prestador de serviço 

efetua cobrança com aspectos diversos do que foi expressamente 

pactuado, comete conduta ilícita. No caso concreto, a parte promovente 

alega que celebrou um contrato de consórcio e realizou acordo para 

pagamento de parcelas em aberto no valor de R$ 5.398,91, contudo, a 

parte promovida estaria cobrando o valor de R$ 742,82 por honorários 

advocatícios além daquele valor. Em exame do conjunto fático probatório, 

mormente quanto ao contrato juntado na ID 12532978, nota-se que no 

contrato entabulado entre as partes, capítulo XIV – DEMAIS 

PAGAMENTOS, item 26. inciso VII, há previsão expressa para pagamento 
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de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplência, 

portanto, as alegações da parte promovente não prosperam. Aliás, 

referida cobrança não é ilegal, como pacificado pelo e. STJ, quando 

prevista expressamente no contrato e cuja cláusula obrigue e proteja 

ambos os pólos do negócio, como no caso concreto. No sentido: DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIZAÇÃO DE CONSUMIDOR POR 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. Não é 

abusiva a cláusula prevista em contrato de adesão que impõe ao 

consumidor em mora a obrigação de pagar honorários advocatícios 

decorrentes de cobrança extrajudicial. A cobrança, em favor do credor, 

dehonorários advocatícios extrajudiciais é prática muito comum e, em 

nada, mostra-se abusiva. Isso porque, além de não causar prejuízo 

indevido para o devedor em atraso e representar importante segmento no 

mercado de trabalho dos advogados, ela tem apoio nas normas dos arts. 

389, 395 e 404 do CC, as quais atribuem ao devedor a responsabilidade 

pelas despesas e prejuízos causados em razão de sua mora ou 

inadimplemento, neles incluindo expressamente os honorários 

advocatícios. Portanto, não há dúvidas acerca da responsabilidade do 

devedor inadimplente pelos honorários advocatícios do profissional 

contratado pelo credor para a cobrança extrajudicial de débito em atraso, 

obrigação essa que decorre da lei, e independe, pois, de previsão 

contratual. Estabelecido isso, tem-se que, no caso de existir cláusula 

expressa em contrato de adesão acerca da incidência de honorários 

advocatícios extrajudiciais na hipótese de cobrança de consumidor em 

mora, é necessário compatibilizar as referidas disposições da legislação 

civil com o disposto no art. 51, XII, do CDC ("Art. 51. São nulas de pleno 

direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 

produtos e serviços que: [...] XII - obriguem o consumidor a ressarcir os 

custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja 

conferido contra o fornecedor"), de modo a assegurar ao consumidor, 

independentemente de previsão contratual, o mesmo direito a cobrança de 

honorários advocatícios extrajudiciais conferido ao credor. De fato, o 

efeito direto do descumprimento da obrigação, que no caso se caracteriza 

pela mora, é o dever de reparar integralmente o prejuízo injustamente 

causado ao credor. Ademais, afasta-se o argumento de que os 

honorários decorrentes de cobrança extrajudicial, embora integrando as 

verbas indenizáveis ope legis, só podem ser reavidos pelo credor 

mediante procedimento judicial próprio, porquanto essa exigência iria na 

contramão do contexto moderno em que se pretende desafogar o 

Judiciário. Por fim, havendo expressa previsão contratual, não se pode 

afirmar que a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso 

de mora ou inadimplemento, ainda que em contrato de adesão, seja 

indevida. REsp 1.002.445-DF, Rel. originário Min. Marco Buzzi, Rel. para 

acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 26/8/2015, DJe 14/12/2015. Portanto, 

considerando que a cobrança não é indevida, visto que amparada em 

cláusulas contratuais que visam proteger ambos os contratantes, não há 

conduta ilícita praticada pela da parte promovida que precisou cobrar 

extrajudicialmente seu crédito. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) 

julgar improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Transitado 

em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88303 Nr: 806-08.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araujo & Araujo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Piccin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketlyn Caroline Schmid - 

OAB:21200-O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Intimar os patronos da partes acerca da Sessão de Conciliação/Mediação 

que foi designada para o dia 02/08/2018, às 14hrs00, para que procedam 

com a intimação das partes a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69069 Nr: 814-53.2015.811.0018

 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: Luciene Gomes Chagas Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Considerando o recurso de apelação interposto de fls. 71/78, impulsiono 

os presentes autos ao DJE para proceder a intimação do requeridos, na 

pessoa de seus advogados, para querendo, contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85060 Nr: 4706-33.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ediana Aparecida Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Cacio da Silva, Carlos Henrique Eugenio 

da Silva, Maria Gilvanete dos Santos Assis, Jose Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ketlyn Caroline Schmid - 

OAB:21200-O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada de Informações Ref:35

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55301 Nr: 1502-20.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Bonifácio Prachedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Elizeu Gomes dos Santos - repres. 

Por Zenir Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Intimar como curador especial a Dra Marcia de Campos Luna, cujos 

honorários arbitro em 05 (cinco) URH’S a serem pagos pelo Estado de 

Mato Grosso, mediante expedição de certidão de cobrança a requerimento 

do interessado.

Em continuação, intime-se a curadora especial para que aceitando o 

encargo, apresente memoriais escritos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10488 Nr: 1823-70.2003.811.0018

 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: A J. Francisco-ME (Betel Publicidade e Propaganda)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xerox do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosmeri Valduga - 

OAB:11550

 Certifico o decurso de prazo sem a requerida efetuar o pagamento 

voluntário da obrigação, ou impugnar a presente execução, deixando 

trancorrer o prazo para fazê-la. Ante o exposto, impulsiono os presentes 

autos ao DJE para proceder a intimação da parte autora, para requerer o 

que de direito no prazo lega.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43384 Nr: 494-08.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 Intimar a parte requerida para apresentar as contrararazões no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63246 Nr: 678-90.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Antonio Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca do despacho de folha 98, para 

se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43025 Nr: 138-13.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa de Souza Matos Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Matioli Verissimo Silva - 

OAB:Mat.1794057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Intimar o patrono da parte embargada, Luiz Carlos Carassa, OAB 4223-B, 

informando-o que os autos encontram-se à sua disposição para retirada 

junto a Secretaria da 1ª Vara Cível, conforme solicitado a folha 27, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60012 Nr: 2574-08.2013.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuseni Rodrigues Mantovani, MIGUEL ANGELO 

MANTOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE BALBINO DA SILVA - 

OAB:3063, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, LINDAMIR 

MACEDO DE PAIVA - OAB:16164, Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo estabelecido no edital de citação 

dos requeridos, sem qualquer manifestação dos mesmos. Ante o exposto, 

impulsiono os presentes autos à parte autora, na pessoa de seus 

advogados, Dr. Jorge Balbino da Silva OAB/MT 3063-A e Lindamir Macedo 

de Paiva, OAB/MT 16.164, para manifestar o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38804 Nr: 2828-83.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Rogério Heitmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20763

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Evaldo Rogério 

Heitmann, visando suprir suposta omissão na sentença de fls. 145/150, 

que confirmou a ordem liminar e o condenou em obrigação de fazer para 

com o meio ambiente (fls. 154/157).

Sustenta o recurso interposto que na sentença combatida não restou 

especificado o prazo para que seja realizado e juntado laudo técnico 

elaborado por profissional devidamente habilitado.

Às fls. 160/188, o embargante/requerido juntou documentos aduzindo o 

cumprimento da decisão final.

O Ministério Público manifestou-se à fl. 190, salientando que os embargos 

de declaração perdeu o objeto ante a juntada posterior dos documentos 

acima informada, bem como pugnando pela expedição de ofício à 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, CONHEÇO dos embargos de declaração, eis que 

tempestivos.

Pois bem, analisando os autos tenho que razão assiste o Ministério Público 

em sua manifestação, tendo em vista que a juntada superveniente do 

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD (fls. 161/189) 

supriu a omissão alegada nos embargos de declaração opostos, que 

visava a complementação da sentença a fim de que fosse fixado prazo 

para que fosse aportado aos autos o laudo técnico da restauração das 

condições primitivas da vegetação.

É evidente, portanto, a perda do objeto do recurso, razão pela qual nos 

termos do art. 485, inciso IV do CPC/2015, REJEITO-OS

No mais, expeça-se ofício à SEMA/MT, a fim de que o referido órgão 

realize uma vistoria na área descrita na inicial, nos moldes do solicitado 

pelo Ministério Público. Com o ofício, remeta-se cópia da cota ministerial de 

fl. 190.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1732 Nr: 18-44.1987.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramão Nativo Greco, Eloir Benides Greco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO HIROCAZU IKENO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.137,36 (Cinco mil cento e trinta e sete reais reais e trinta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.568,68 (Dois mil quinhentos e 

secenta e oito reais e secenta e oito centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 2.568,68 (Dois mil quinhentos e secenta e oito reais e 

secenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1836 Nr: 391-55.1999.811.0018
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Fernandes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.137,36 (Cinco mil cento e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls.... Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 2.568,68 (Dois mil quinhentos e secenta 

e oito reais e secenta e oito centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 2.568,68 (Dois mil quinhentos e secenta e oito reais e secenta 

e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2128 Nr: 4409-75.2006.811.0018

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUTRAC-COM. TRATORES VEIC. E MAQ. AGRIC. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

35.888,09 (Trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 18.118,38 (Dezoito mil cento e 

dezoito reais e trinta e oito reais), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 17.769,71 (Dezessete mil setecentos e secenta e nove reais e setenta 

e um centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72819 Nr: 2592-58.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Carreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.647,40 (Mil seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 823,70 (Oitocentos e vinte e três reais e 

setenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 823,70 

(Oitocentos e vinte e três reais e setenta centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103227 Nr: 8392-96.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Beatriz Hausschild

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da partes acerca da Sessão de Conciliação/Mediação 

que foi designada para o dia 22/08/2018, às 14hrs00, para que procedam 

com a intimação das partes a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100546 Nr: 6965-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Intimar os patronos da partes acerca da Sessão de Conciliação/Mediação 

que foi designada para o dia 13/08/2018, às 14hrs00, para que procedam 

com a intimação das partes a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88987 Nr: 1145-64.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/O, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da partes acerca da Sessão de Conciliação/Mediação 

que foi designada para o dia 08/08/2018, às 14hrs00, para que procedam 

com a intimação das partes a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94937 Nr: 4118-89.2017.811.0018

 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: SKdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 
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Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Intimar os patronos da partes acerca da Sessão de Conciliação/Mediação 

que foi designada para o dia 03/08/2018, às 14hrs00, para que procedam 

com a intimação das partes a fim de que estes compareçam à Sessão de 

Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora descritos 

acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79018 Nr: 1563-36.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do laudo de ref. 77, impulsiono ao DJE para 

proceder a intimação do autor, para manifestar no prazo legal, bem como 

remeto com a mesma finalidade, à Procuradoria Federal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 111906 Nr: 3881-21.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Claudia Gonçalves da Silva- Comercio - ME, Paulo Cezar 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento “BAILE COM A BANDA FORRO BOYS” e JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Esta concessão não isenta o requerente de responsabilização civil, 

penal e administrativa, inclusive por perturbação à ordem e sossego 

alheio.A ausência de observação das condições acima elencadas 

implicará em revogação do alvará, bem como aplicação das medidas 

administrativas e judiciais cabíveis aos responsáveis.NOTIFIQUE-SE o 

Conselho Tutelar, o Inspetor de Menores e a Polícia Militar para realizar 

FISCALIZAÇÃO contínua no local acerca do cumprimento da Portaria n. 

002/2018 da Infância e Juventude e das especificações contidas nesta 

decisão.Sirva a presente como ALVARÁ. PROCEDA-SE a entrega ao 

organizador do evento, encaminhando-se junto cópia da referida Portaria, 

para aplicação do que couber.CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

requerente. Não havendo outras ocorrências, ao ARQUIVO.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 95801 Nr: 4519-88.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anildo Fuhr, Claudir Valdecir Fuhr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63630 Nr: 1033-03.2014.811.0018

 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: João Manoel de Lima, Divina Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado de avaliação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43704 Nr: 815-43.2012.811.0018

 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: Espólio de Valdomiro Santos de Souza, Jose Francisco 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Lopes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT

 Intimar os patronos da parte autora, para querendo, oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação fl.182/192, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85281 Nr: 4801-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCdLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O

 D E C I S Ã O

Diante da inércia da Curadora nomeada em decisão de Ref: 25, certo se 

faz nomear outro curador.

Assim, nomeio a Dra. Joselaine da Silva Anjos, OAB/MT n. 23765/O, para 

assistir a interditanda Maria. Para tanto, arbitro o valor de 04 Urhs para o 

acompanhamento do feito até o ser termo final.

Após a manifestação da curadora, venham os autos conclusos para 

deliberação.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74231 Nr: 3283-72.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Luz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Ação de Concessão de Aposentadoria Rural por Idade” 

proposto por MARIA DA LUZ OLIVEIRA em desfavor do Instituto Nacional 

de Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de benefício 

previdenciário como trabalhadora rural.

Alega a parte requerente que possui idade mínima para a aposentação; 

ostenta a qualidade de segurado, pois trabalha nas lides rurais por tempo 

superior ao mínimo necessário, em regime de economia familiar.

Juntou documentos (fls. 18/37).
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 Citado, o INSS requereu a juntada do CNIS e do PLENUS (fls. 44/47).

A autora manifestou às fls. 51.

 Em audiência de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos de 

duas testemunhas (fls. 69/70).

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

O benefício de aposentadoria por idade a trabalhador rural encontra-se 

disciplinado nos artigos 39, inciso I, 48 e 143, da Lei nº 8.213/91.

Além da idade, o rurícola deve comprovar o exercício de atividade rural, 

mesmo que descontínua, no período anterior ao requerimento do benefício, 

em número de meses idêntico à carência do benefício.

O dispositivo legal citado deve ser analisado em consonância com o artigo 

142, que assim dispõe:

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social urbana até 24 de 

julho de 1991, bem como para o trabalhador e empregador rural cobertos 

pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, 

por tempo de serviço e especial obedecerá a seguinte tabela, levando-se 

em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições 

necessárias à obtenção do benefício. (...).

A parte requerente nasceu em 30.12.1956 e, portanto, cumpriu o requisito 

etário em 30.12.2011, quando completou 55 anos de idade.

Não se exige do trabalhador rural o cumprimento de carência, como dever 

de verter contribuição por determinado número de meses, senão a 

comprovação do exercício laboral durante o período respectivo.

Conforme entendimento jurisprudencial, suficiente a comprovação do 

efetivo exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao 

implemento etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pleiteado, conforme interpretação 

dos supramencionados artigos.

Para a comprovação da atividade rural, prevê a legislação de regência que 

a mesma poderá ser feita mediante a apresentação dos documentos 

elencados no parágrafo único do art. 106 da Lei nº 8.213/91 - caso em 

que haverá prova plena, ou através de prova testemunhal baseada em 

razoável início de prova material (art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91).

Exige-se também que a prova material seja contemporânea ao período que 

se pretende provar.

 O artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91, ao dispor que a comprovação 

do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

E não é qualquer prova que se caracteriza como inicio de prova 

documental, pois a aludida deve ser contemporânea ao tempo de 

contribuição, bem como ser produzida nos exatos termos exigidos pela lei 

previdenciária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. DEPOIMENTO 

TESTEMUNHAL. SÚMULAS NºS 149/STJ E 27/TRF-1ª REGIÃO. 

REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 1. Ausente início razoável de 

prova material, pois os documentos juntados aos autos. Tais como 

certidão de nascimento da parte autora, informando a profissão do pai 

como lavrador, certidão da justiça eleitoral emitida em data próxima à do 

ajuizamento da ação; e carteira de filiação ao sindicato local de 

trabalhadores rurais. Não são contemporâneos aos fatos alegados, não 

possuem fé pública ou, ainda, têm a sua validade, para fins de 

comprovação do alegado tempo de exercício da atividade rural, 

condicionada à homologação pelo INSS (art. 106, inciso III, da Lei nº 

8.213/91). 2. A produção de prova exclusivamente testemunhal é 

insuficiente à comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção 

de benefício previdenciário, nos termos das Súmulas nºs 149 do STJ e 27 

deste tribunal. 3. A parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria 

rural por idade, previsto nos arts. 143 e 11, VII, ambos da Lei nº 8.213/91, 

porquanto as provas documentais produzidas nos autos não foram 

suficientes para demonstrar a sua condição de rurícola. 4. Apelação a que 

se nega provimento. (TRF 01ª R.; AC 0041823-17.2012.4.01.9199; MT; 

Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Kassio Marques; Julg. 06/09/2012; DJF1 

20/05/2014; Pág. 23)

Nos termos do entendimento da TNU, consolidado no enunciado da Súmula 

nº 34, "Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de 

prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar".

Por força do aludido artigo 55, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova exclusivamente 

testemunhal não serve para embasar pedido de aposentadoria por 

invalidez de trabalhador rural, tanto que o colendo Superior Tribunal de 

Justiça editou a súmula 149, com o seguinte teor: “A prova exclusivamente 

testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário”.

Segundo a Lei nº. 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº. 11.718/08, a 

comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da seguinte 

forma:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de:

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência 

Social;

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador 

rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde 

que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia 

familiar;

V – bloco de notas do produtor rural;

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 

30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa 

adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como 

vendedor;

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à 

cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do 

segurado como vendedor ou consignante;

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social 

decorrentes da comercialização da produção;

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda 

proveniente da comercialização de produção rural; ou

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

O início de prova material, longe de ser uma demonstração exaustiva do 

que se pretende comprovar, é um ponto de partida que propicie ao 

julgador meios de convencimento.

No caso dos presentes autos, vejo que inexistem documentos que 

possam caracterizar um início material de prova.

 Os documentos apresentados pela requerente, além de documentos 

pessoais (RG e CPF), requerimento administrativo indeferido em 

17/03/2015, declaração, ficha de inscrição e controle e declaração de 

exercício de atividade rural do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Juara-MT de 2015, ficha de matrícula do filho dos anos de 1987/1988 e 

notas fiscais do ano de 2014. Todavia, tais provas não podem ser 

admitidas como início de prova documental, já que não são 

contemporâneas à época dos fatos que visa provar.

A título informativo, verifica-se ainda que nos dados das CNIS (fls. 46) a 

requerente manteve vínculo empregatício, durante o período aquisitivo do 

direito, como empregada no Lamicar Indústria e Comercio de laminas 

LTDA-ME. Exatamente na época dos fatos em que deveria provar como 

trabalhadora rural.

Essa situação faz cair por terra à alegação do exercício de atividade rural 

no período anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do benefício. Sim, pois a CNIS da requerente comprova 

que durante este prazo desenvolveu atividade urbana remunerada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orientou-se no sentido de 

ser desnecessário que a prova material abranja todo o período que se 

pretende comprovar, mas tal tem que ser, no mínimo, contemporânea aos 

fatos alegados e referir-se, ao menos, a uma fração daquele período.

Todavia caberia a parte requerente comprovar, conforme tabela numérica 

do artigo 142 da lei n.º 8.213/91, o período de carência legal.

No entanto, infere-se da documentação juntada aos autos que a parte não 

comprovou o período de atividade rural suficiente no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, de forma que as 

evidências materiais são imprestáveis ao que se pretende.

Desta feita, a parte requerente não apresentou nenhum dos documentos 

arrolados no art. 106 da Lei de Regência, ficando demonstrada a ausência 

de prova, tendo em vista que o benefício postulado não pode ser deferido 

apenas com base em prova testemunhal, nos termos do art. 55, § 3º, da 

Lei 8.213/91.

Dessa forma, não existe início razoável de prova material do exercício de 

atividades rurais contemporâneas ao período objeto da presente demanda 

e nem justificou a impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior ou 

caso fortuito, não se podendo inferir da análise dos documentos 

carreados aos autos elementos robustos de que a parte requerente 
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efetivamente trabalhava como rurícola no período de prova.

Em sendo a prova documental requisito obrigatório para o deferimento do 

pedido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS , e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Sem custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 70).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76249 Nr: 373-38.2016.811.0018

 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: Natiely Cristinni Alves Firmino, Valquiria Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 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:

 DESPACHO

Manifeste-se a parte autora quanto aos ofícios juntados.

Com a manifestação, colha-se parecer Ministerial.

Após, concluso para deliberar.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87863 Nr: 575-78.2017.811.0018

 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: Elza de Souza Santana, Manoel Agostinho de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Willy Alberto Heitmann Neto - OAB:20.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Os autos não se encontram apto a sentenciar, eis que pende 

apresentação de contestação.

Assim, diante da inércia da curadora nomeada, NOMEIO como curadora 

especial do interditando, o Dr. Willy Alberto Heitmann Neto para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a contestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79084 Nr: 1588-49.2016.811.0018

 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: AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - OAB:20763/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Os autos não se encontram apto a sentenciar, eis que pende 

apresentação de contestação.

Assim, diante da inércia da curadora nomeada, NOMEIO como curadora 

especial do interditando, o Dr. Willy Alberto Heitmann Neto para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a contestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71527 Nr: 2012-28.2015.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Sousa da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76696/MG, Rubens Gaspar Serra - OAB:119859/SP

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (Cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75368 Nr: 3843-14.2015.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jociane Vedoveto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luana Naiara Paulino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI 

- OAB:12854

 Nos termos do artigo 5º § 3º, do Provimento n° 31/2016 CGJ, fica 

devidamente INTIMADA á parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 132,08 (Cento e 

trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107791 Nr: 2047-80.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Francisco de Lima e Cia Ltda - ME, 

Vanderlei Carlos de Lima, Veralba de Souza Ramos de Lima, Neuza Brito 

Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada do 

requerido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68616 Nr: 614-46.2015.811.0018

 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
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 PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 Intimar patrono da parte autora para apresentar contrarrazões nos autos 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69261 Nr: 935-81.2015.811.0018

 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: Antonio Celso Stanczyk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Ozana baptista 

Gusmão - OAB:3127-A

 Intimar patrono da parte autora para apresentar contrarrazões no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107026 Nr: 1651-06.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZTE DO BRASIL, Industria, Comercio, Serviços e 

Participações

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélvio Santos Santana - 

OAB:353.041-A, Paulo T. Vasconcellos - OAB:236.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar quanto a juntada de 

contestação nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85592 Nr: 5023-31.2016.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM, JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 SENTENÇA

A Defensoria Pública ingressou com o presente pedido de Homologação 

de Acordo Extrajudicial, aduzindo que as requerentes Elizangela 

Aparecida Malaquias e Daiana Silva Costa compareceram perante a 

Defensoria Pública e firmaram acordo em relação ao pagamento de 

despesas materiais e hospitalares decorrentes de um acidente de transito 

ocorrido na data de 23.07.2016.

Requer a DPE a homologação do referido acordo, para fins de direito.

À f. 02/03, consta o termo do acordo realizado.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária em que se pretende 

homologação de acordo cujos termos estão especificados à fl. 02/03.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (fl. 02/03), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Após transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de 

estilo.

P. R. I. C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010325-70.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA QUERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILENE DE FATIMA NUNES ALVORADO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DUPIM DIAS OAB - MT0014074A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para atualizar o débito com a 

inclusão da multa prevista no art. 523, §1º do novo CPC, bem como pugnar 

o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-74.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Sentença. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. Pois bem. Considerando a informação de que o devedor satisfez a 

obrigação, a extinção do processo é medida que se impõe. FORTE EM 

TAIS FUNDAMENTOS JULGO por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil/15. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Sem prejuízo, LIBERE-SE 

os valores depositados judicialmente, para a conta corrente indicada no 

evento nº 87, desde que o Digno Procurador possua poderes para tanto, 

bem como deverá a Escrivania dar ciência à parte Reclamante da 

liberação desses valores, por qualquer meio, na forma do provimento 

16/2011 da CNGC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-23.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 28/08/2018 08:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-08.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 28/08/2018 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-45.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 28/08/2018 08:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-30.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS PAULO LINCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 28/08/2018 09:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-78.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Adilson Dilenburg (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 28/08/2018 09:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000204-97.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNELLO E ROSSONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA CAMARGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para indicar bens a penhora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 109690 Nr: 2865-32.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denner Adriano Severiano Vasque, Lucas 

Aparecido da Silva de Padua, Valdevir De Nardi Segatti Junior, Felipe 

Pereira de Souza Sinhorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, Ghyslen 

Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Inexistindo outras questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.Dessa forma, designo o dia 27 de agosto de 

2018, às 14h00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se os acusados e 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.Intimem-se a defesa dos 

réus.Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000467-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SANTANA CURZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORI CURZEL (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE JULHO DE 

2018, ÀS 08H40MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000746-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. J. N. D. O. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 30 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 09H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001091-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE JULHO DE 

2018, ÀS 13H30MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001091-60.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MONTEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 
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05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 38707 Nr: 2614-76.2007.811.0025

 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): JOAQUIM DELFINO NETO, JOSÉ CORREIA DE 

OLIVEIRA NETO, WALMIR ZACAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, 

MARINA COELHO - OAB:3542/B-MT

 (a)determino a intimação de Joaquim Delfino Neto e Walmir Zacas para 

cumprirem voluntariamente a sentença, quanto ao pagamento da sanção 

pecuniária que lhes foi imposta (R$ 34.571,87), no prazo de quinze dias, 

sob pena de, quedando-se inertes, incidir multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º) e, também, 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com ulterior expedição 

de mandado de penhora e avaliação (§ 3º);(b)expedição de ofício ao 

TRE/MT e aos órgãos centrais e de Saúde das administrações diretas e 

indiretas da União, dos Estados-membros e dos Municípios (via INFODIP ou 

outros sistemas eletrônicos de registro de condenação por improbidade) 

para que se abstenham de contratar, conceder incentivos ou benefícios 

fiscais, aos condenados, pelo prazo de 3 anos, a contar do trânsito em 

julgado da condenação;(c)inserção no Cadastro Nacional de 

Condenações Civis por atos de improbidade administrativa e 

Inelegibilidades, criado pelo CNJ para este fim, com registro do início e do 

fim do período de suspensão dos direitos políticos dos 

condenados.Quanto à obrigação de pagar quantia, caso os devedores 

não efetuem, no prazo legal, o depósito do montante discriminado, deverá 

o credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, para, a seguir, e desde que requerido 

pelo credor, expedir-se mandado de penhora e avaliação, que recairá 

sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.Efetivada 

a penhora, poderão os executados apresentar impugnação (CPC, art. 

525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), limitando-se a 

defesa às matérias enumeradas taxativamente no rol definido nos incisos 

do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Sem prejuízo, proceda-se a 

conversão da ação para cumprimento de sentença.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Intime-se.Juína (MT), 25 de junho 

de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118284 Nr: 402-67.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZENI PEREIRA DOS SANTOS, JUCELINO LACERDA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PINTO FERNANDES, JUAREZ JOSÉ 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTÓVÃO ANGELO DE 

MOURA - OAB:5.321-MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DECURSO DE PRAZO PARA 

OS REQUERIDOS CONTESTAREM A AÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3574 Nr: 58-58.1994.811.0025

 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: JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO, ROSIMARA MARIA 

BOTELHO ANDRADE MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIO GIROTTO, NILVO NOATTO, NESTOR 

AFONSO DE CAMPOS, DAVID VANZELLA, AIRES POLESE, DOMINGOS 

AUGUSTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:OAB/MT 18.287, GILVANY MARIA MENDONÇA B. 

MARTINS - OAB:54762, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:1.988, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, ROSEMERI MITSUE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246/MT, Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 5971

 Por fim, e em conclusão, Julgo Parcialmente Procedentes , os embargos 

de declaração aviados por Aires Polesse e esposa, para reconhecer o 

causídico João Victor Gomes de Siqueira como representante das partes, 

rejeitando, todavia, a pretensão de refazimento da prova pericial ou 

admissão de apresentação de quesitos suplementares, porque preclusa 

essa oportunidade.Lado outro, determino ao perito nomeado pelo juízo que 

apresente o laudo definitivo da perícia que deveria ter sido concluída até 

16/01/2017, no prazo de 5 dias, pena de destituição e devolução do valor 

recebido a título de adiantamento dos trabalhos que até agora não foram 

apresentados de modo escorreito e definitivo nos autos.Cumpra-se, de 

forma integral.P.I.C.Juína/MT, 25 de junho 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:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O 

TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34369 Nr: 2896-51.2006.811.0025

 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: JOSÉ MAZIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GONÇALVES DE 

MORAES FILHO - OAB:

 Intime-se a parte autora, para manifestar-se, no prazo legal, acerca da 

atualização de cálculo disponibilizada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 242/243.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113545 Nr: 4790-47.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCIEUDO MARIANO DIAS, ELIANE RODRIGUES 
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DALMASO, ROSELI IRLEI SCHEURMANN, IVETE DA SILVA, ELIZANGELA 

CRISTINA ALVES DE SOUZA, GREICE QUELLI BORGES, GISELE 

RODRIGUES MARTINS DE SOUZA, VALDELICE MARI SANTOS DE 

CASTRO, VANESSA COIMBRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O, 

MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE O (A) ADVOGADO (A) DOS REQUERENTES PARA, NO 

PRAZO LEGAL, IMPUGNAREM A CONTESTAÇÃO DE FLS. 185/251.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85679 Nr: 6319-43.2011.811.0025

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON HUBNER, CLARICIMAR SOARES 

ROCHA HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA (FL. 125).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45020 Nr: 4385-55.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARQUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - TELEMAT BRASIL 

TELECON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 "DESPACHO. Vistos em correição.Estes autos foram correicionados e 

estão em devida ordem. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, retornem os autos ao arquivo. Intime-se.Cumpra-se". Juína/MT, 5 de 

fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46366 Nr: 403-96.2009.811.0025

 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: VALCI FRANCISCO ALVES, CELSO JOSÉ DA COSTA, 

NILTON FRANCISCO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, SAMUEL ALVES - OAB:12422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA GARDIM - OAB:MT/ 

19479/O

 "SENTENÇA. Vistos em correição. Cuida-se de ação de cobrança em fase 

de cumprimento de sentença, onde VALCI FRANCISCO ALVES E OUTROS 

figuram como credores e o MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA figura como 

devedor, todos já qualificados nos autos.

Compulsando os autos, observo que as requisições de pagamento foram 

devidamente expedidas, bem como que os Exequentes informaram à fl. 

403 que já receberam seus respectivos créditos.Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos.Breve relato. Decido.Depreende-se dos autos que o 

Executado pagou integralmente o valor exequendo.Portanto, a extinção da 

execução é medida que se impõe.Ante o exposto, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente execução, na forma do artigo 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo.Sem custas, ex vi art. 3º, I da Lei Estadual n. 

7.603/2001.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se". Juína/MT, 5 

de fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1053 Nr: 64-60.1997.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO DA SILVA, MAGALI 

APARECIDA ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:OAB/SP 140.500A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 "DECISÃO. Vistos em correição.Diante do falecimento do executado, 

noticiado à fl. 271, intime-se o exequente para que promova a citação do 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo máximo de 6 (seis) meses.

Nos termos do art. 313, § 2º, inciso I, NCPC, suspendo o processo pelo 

prazo de 6 (seis) meses ou até que o exequente promova a devida 

sucessão processual.Às providências".Juína/MT, 5 de março de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98983 Nr: 396-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 "SENTENÇA. Vistos em correição.Trata-se de ação ordinária de cobrança 

de seguro obrigatório-DPVAT em fase de cumprimento de sentença 

proposta por ANA RODRIGUES DE SOUZA em face da SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, já qualificados nos autos.À 

decisão de f.148, determinou-se o levantamento dos valores depositados 

(f.133v), e após o levantamento, à manifestação da parte autora no prazo 

determinado, sob pena de extinção nos termos do art.924,II do 

NCPC.Alvará de levantamento às fls.152/153.É o breve relato.Após, 

vieram-me os autos conclusos.Fundamento e Decido.Depreende-se dos 

autos que o executado pagou integralmente o valor exequendo, tendo em 

vista a não manifestação da parte autora após o despacho de 

f.148.Portanto, a extinção da execução é medida que se impõe.Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na forma do 

artigo 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Sem custas, ex vi art. 3º, I da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se". 

Juína/MT, 31 de janeiro de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99202 Nr: 618-96.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUCIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GARCIA HERNANDES, NELSON 

GARCIA HERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA (FL.85-V).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111711 Nr: 3461-97.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LUIZ DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS, MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA (FL.50).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107500 Nr: 1355-65.2015.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR ERMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENIR MASON , MADEIREIRA SM LTDA, 

MADEIREIRA PONTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO. Vistos em correição.Intime-se o autor para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar acerca da solicitação de documentos formulada 

pela Fazenda Pública Estadual às fls. 183/186.Às providências".Juína/MT, 

5 de fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITE. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 11855 Nr: 1149-08.2002.811.0025

 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: LÍGIA SOUZA DE OLIVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EXPEDITA SOUZA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

ALÍPIO RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO.Vistos em correição.Considerando que a Fazenda Pública 

Estadual não concordou com a avaliação dos bens (fl. 226), intime-se a 

Inventariante para, no prazo de 30 (trinta) dias, juntar aos autos a 

GIA-ITCMD, acompanhada da avaliação do imóvel realizada pela 

autoridade fazendária, o demonstrativo do cálculo e o comprovante de 

recolhimento do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD), ou, se for o 

caso, a declaração de isenção emitida pela Fazenda Pública Estadual.Às 

providências".Juína/MT, 6 de fevereiro de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108944 Nr: 2055-41.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISSELE MINEIRO DE SOUZA, IVAN SANTOS DA 

SILVA, JAILSON ANTONIO DA SILVA, IRENE DE SOUZA PERUZZO, 

JESUSMARIO AURELIANO, IZAIAS FERREIRA DE ALENCAR, JOSÉ 

GERALDO DO NASCIMENTO, JOSÉ ROBERTO VIEIRA DA SILVA, LUCIANO 

DOS SANTOS, LUIZ ROBERTO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 "DESPACHO.Vistos em correição.Intimem-se os requerentes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem:

a) Que são funcionários públicos (efetivos), isto é, que possuem vínculo 

estatutário com o requerido, informando, ainda, a data em que passaram a 

ocupar o cargo público.b) A data da criação dos cargos ocupados por 

cada requerente, informando a lei que os criou, bem como se o respectivo 

cargo passou por alguma restruturação remuneratória (caso positivo, 

informar a data e a lei).Às providências".Juína/MT, 7 de fevereiro de 

2018.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 149 Nr: 90-24.1998.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ MARTINS, MARIA DA CONCEIÇÃO 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081 A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:4912, EVALDO GUSMÃO DA ROSA - OAB:2982/MT, 

NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS 

- OAB:13389/MT

 "DECISÃO. Vistos em correição.Intime-se o Executado, na pessoa do seu 

advogado, para entrar em contato com o Setor de Acordos do Exequente, 

cujos dados encontram-se na manifestação de fl. 154.No mais, 

considerando que as partes estão em fase de negociação de uma 

composição amigável, determino a SUSPENSÃO do processo pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias.Decorrido o prazo, intime-se o Exequente para 

requerer o que entender por direito no prazo de 10 (dez) 

dias.Cumpra-se".Juína/MT, 5 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104638 Nr: 4824-56.2014.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAPELEIRO - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 "DESPACHO. Vistos em correição.Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, 

INTIME-SE o Embargado para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração opostos às fls. 111/112.Decorrido o prazo, certifique-se e 

volte-me concluso.Às providências".Juína/MT, 23 de março de 2018.RAUL 

LARA LEITE. Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123636 Nr: 3641-79.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO OSMAR BIZARELLO 

KROLOW - OAB:18010/E, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 "SENTENÇA.Vistos em correição.Trata-se de ação de execução de 

alimentos com pedido de prisão proposta por J. P. F. T. e J. F. T., 

representados por sua genitora, Sra. R. F. T., em desfavor de R. R. T., já 

qualificados nos autos.Com a inicial, vieram os documentos de fls. 

10/20.Ressai dos autos que as partes resolveram por fim ao litígio, 

entabulando acordo amigável, em razão da presente transação, requerem 

as partes a homologação do presente acordo (fls.48/50).Após, vieram-me 

os autos conclusos.É o relatório.Fundamento e Decido.Conforme preceitua 

o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, uma das formas de 

extinção da obrigação consiste na transação, entendida como 

estabelecimento de concessões mútuas com vistas à extinção do litígio ou 

da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 
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deve ser homologada, extinguindo-se o processo respectivo com 

resolução do mérito.No caso em epígrafe, verifico que as partes são 

plenamente capazes e, por si ou por procuradores, detêm poderes 

específicos para transigir, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja 

homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal. Cabível, pois, a sua 

homologação judicial.Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, b 

do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

firmado pelas partes às fls. 81/85, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.Custas finais, se houver, ficam a cargo do 

executado.Certifique-se o trânsito em julgado dessa sentença e 

arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se".

Juína/MT, 01 de março de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91436 Nr: 5859-22.2012.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WHDD, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKDCD, AMRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 "SENTENÇA.Vistos em correição. Trata-se de ação de regularização de 

guarda proposta por W. H. D. D. e S. S. D. S. em face de A. M. R. D. C., 

todos devidamente qualificados nos autos.Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 11/17.Decisão inicial designando audiência, 

determinando a realização de estudo social, bem como a citação da 

requerida (19/20). Estudo Psicossocial às fls. 24/26.Realizada a tentativa 

de audiência, restou infrutífera diante da não citação da parte requerida, 

por consequência, decisão do Juízo anterior determinando nova 

expedição de carta precatória. Devidamente citada, conforme certidão de 

f. 47, a parte requerida deixou decorrer “in albis” o prazo para 

manifestação (f.48).(...) Após, vieram-me os autos conclusos.É o relato do 

necessário.Fundamento e Decido.Compulsando os autos verifico que, a 

parte autora, mudou-se sem informar ao juízo o atual endereço.Insta 

salientar que é dever das partes interessadas a manutenção nos autos de 

endereço atualizado para receber notificações e intimações.(...)Ademais, 

de acordo com a certidão de fl. 161, nem mesmo o Oficial de Justiça 

conseguiu localizá-los, não restando, a esse juízo, alternativa diversa 

senão a extinção do processo sem resolução do mérito ante o abandono 

da causa e o manifesto desinteresse no desenvolvimento processual, não 

sendo justificável aguardar-se indefinidamente a boa vontade dos autores 

para darem andamento ao feito. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do 

Novo Código de Processo Civil.Sem custas processuais ante ao 

deferimento da justiça gratuita (fls.19/20).Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína/MT, 01 de março de 2018".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57096 Nr: 3381-12.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES - COOP. DE CRÉD.VALE DO 

JURUENA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA.Vistos em correição.Cuida-se de ação de busca e apreensão 

em fase de cumprimento de sentença proposta por COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - 

SICREDI UNIVALES MT em face de GILSON SAPLA, já qualificados nos 

autos.Com a inicial, vieram documentos de fls. 12/75.A parte exequente 

em petição de fls. 190 e 193 informa que o executado quitou integralmente 

o débito exequendo e requereu a desconstituição da penhora realizada e 

a extinção da ação.Após vieram-me os autos conclusos.Breve relato. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o exequente informou a 

quitação integral do débito exequendo (fls. 190 e 193).Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na forma do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.Determino a baixa em 

eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo.Custas remanescentes, se houver, ficarão a 

cargo do Exequente.Publique-se. Registre-se. Int imem-se . 

Cumpra-se".Juína/MT, 01 de março de 2018.RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102303 Nr: 3202-39.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para esclarecer, no prazo legal, quando ao Índice 

de Correção utilizado nos cálculos apresentados às fls. 39/40, conforme 

solicitação do Setor Cálculo RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104482 Nr: 4719-79.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

atualização de cálculo, apresentada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 43/44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109158 Nr: 2166-25.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

atualização de cálculo, apresentada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 98/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101646 Nr: 2627-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

atualização de cálculo, apresentada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 60/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121265 Nr: 2150-37.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

atualização de cálculo, apresentada pelo Setor Cálculo RPV, juntada às 

fls. 44/45.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101669 Nr: 2646-37.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BATISTA DE SÃO MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 21/08/2018, às 16h00_min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 39293 Nr: 3213-15.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANI BORGES DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ PARA, NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138983 Nr: 2731-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Liberdade Provisória com ou sem fiança->Liberdade->Medidas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MOACIR MARTINS DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de pedido de liberdade provisória com ou sem fiança formulado 

pelo flagranteado MOACIR MARTINS DA MOTTA, alegando, em síntese, 

ser primário e que eventual sanção criminal acarretaria no máximo o 

regime semiaberto para cumprimento de sua pena, bem como o caso dos 

autos não preenche os requisitos da prisão preventiva, uma vez que não 

demonstra gravidade concreta.

Aduz ainda que possui residência fixa e ocupação lícita (Policial Civil 

aposentado e autônomo - Taxista). Portanto, não há qualquer elemento 

concreto de eventual fuga do distrito da culpa (fl. 04-44).

Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou contrariamente ao 

pleito (fl. 45/46).

À fl. 48-52 consta que o Juízo Plantonista indeferiu o pleito de liberdade 

provisória e manteve a decretação da prisão preventiva em desfavor do 

flagranteado.

Assim, reanalisando detidamente os autos, noto que o pleito de liberdade 

provisória formulado pela Defesa já foi apreciado, recentemente 

(24/06/2018) pelo Juízo Plantonista, o qual indeferiu o pleito (fl. 48-52). 

Portanto, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou 

seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração 

da decisão anterior, cujas razões tomo como referência “per relationem”, 

técnica permitida na doutrina e na jurisprudência.

Ante o exposto, MANTENHO a decisão do Juízo plantonista pelos seus 

próprios fundamentos.

No mais, OFICIE-SE imediatamente a SEJUDH para que, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas ATESTE vaga em uma das unidades adequadas a 

condição Policial Civil aposentado (Lei n. 5.350/67), bem como PROMOVA 

o seu recambiamento àquela unidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO TIAGO DE BRITOS (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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

27/07/2018 às 12:10H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 055/2018-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, 

MERITISSIMA JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA 

DE MIRASSOL D’OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA 

FORMA DA LEI;

 Considerando o requerimento de solicitação de alta antecipada do Sr. 

Horácio Cardoso Terra, Juiz de Paz Titular do Cartório do 2º Ofício desta 

Comarca e o comunicado de decisão do INSS, informando que a licença 

médica do requerente foi concedida até o dia 19/6/2018;

 Considerando o requerimento do Sr. Horácio Cardoso Terra, Juiz de Paz 

Titular do Cartório do 2º Ofício desta Comarca, informando que por motivos 

particulares irá se ausentar de suas funções no período de 20/6/2018 a 

24/6/2018, retornando efetivamente no dia 25/6/2018;

 R E S O L VE :

 REVOGAR a portaria nº 037/2018-CA, datada de 2/5/2018 que havia 

designada a senhora CARMEM APARECIDA LISBOA VISCADI DA SILVA, 

1ª Suplente do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício desta Comarca, para 

exercer as funções de JUÍZA DE PAZ, a partir de 25/6/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 25 de junho de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000744-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR TEIXEIRA (REQUERENTE)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 
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de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234346 Nr: 4434-94.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdS, TSdS, LSFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 DEFIRO ao requerente DANIEL FERREIRA DA SILVA, devidamente 

qualificado na exordial, a guarda provisória dos menores THAYNÁ SOUZA 

DA SILVA e LUCAS SOUZA FERREIRA DA SILVA, prestando-se o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, nos termos do 

art. 32 c/c art. 33, § 2º, do ECA.LAVRE-SE o termo de compromisso de 

Guarda Provisória.Registre-se ainda que embora o pai exerça os cuidados 

devidos aos filhos no tocante aos auxílios básicos de subsistência, saúde, 

educação e demais princípios inerentes à dignidade da pessoa humana, 

verifico que os infantes convivem com a avó paterna, a qual exerce tutela 

diária, deste modo, caso a mesma manifeste interesse em pleitear a 

guarda dos menores, fica, desde já, determinado a remessa dos autos À 

DPE para as providências cabíveis. No mais, DETERMINO que seja 

realizado estudo psicossocial na residência da genitora, no prazo de 15 

(quinze) dias, com o fito de averiguar se a mesma ostenta condições 

cabíveis à eventual acolhimento em seu âmbito familiar.Considerando que 

a requerida vinha sendo presentada pela Defensoria Pública e que o 

requerente também o é, somado ao fato que este Comarca só detém 01 

(um) defensor público, nomeio a Dra. Debora Alessandra Ferreira, 

OAB-MT 18996, para atuar nos interesses daquela, fixando a tanto o valor 

de 01 (uma) URH, tomando como base a data de hoje, para se manifestar 

quanto ao laudo, postergando eventuais novas fixações quando da 

prática dos atos.Após, DIGAM as partes em 15 (quinze) dias, 

oportunidade em que, sob pena de preclusão, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, de modo justificado. Empós, AO MPE.De 

tudo cumprido, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com 

urgência.Mirassol D’ Oeste – MT, 15 de dezembro de 2016.Henriqueta 

Fernanda C.A.F.LimaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242801 Nr: 4265-73.2016.811.0011

 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: Elias Mendes Leal Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Magalhaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosiane Pereira dos Santos - 

OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cáceres - MT - OAB:, Defensoria Pública de Mirassol D´Oeste - 

OAB:

 Intimação do Procurador da parte autora de que foi expedido Carta 

Precatória para a Comarca de Cáceres-MT com a finalidade de intimar a 

parte requerida para comparecer na audiência redesignada para o dia 

20/09/2018 a qual encontra-se nesta secretaria, devendo Vossa Senhoria 

efetuar o preparo para posterior encaminhamento, no prazo de 15 

(quinze) dias. Igualmente para efetuar o pagamento da locomoção do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte e cinco reais), de acordo 

com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de Guias 

on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de intimação 

das partes requeridas, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234346 Nr: 4434-94.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdS, TSdS, LSFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Intimação da Procuradora nomeada para a parte requerida da r. decisão 

de fls. 88 a qual encontra-se disponível no site do TJMT bem como para 

comparecer na audiência de Instrução designada para o dia 16/08/2018, 

às 13hs.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 234346 Nr: 4434-94.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFdS, TSdS, LSFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Vistos.

RECEBO a inicial, ante a emenda à inicial, e DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita, suspendendo-os a qualquer momento caso inverídica as 

declarações de hipossuficiência.

Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

Ante a peculiaridade do caso e por se tratar de direito indisponível, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial na residência das partes, 

em 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se quem ostenta condições ao 

exercício da guarda, bem como qual a modalidade de guarda 

recomendada, voltando os autos conclusos à apreciação da liminar com 

urgência.

Após, CONCLUSOS à apreciação da liminar e demais deliberações, nos 

termos do art.695, NCPC.

CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257256 Nr: 587-79.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Divino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 26, cujo o teor transcrevo: 

Certifico eu, infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de Citação, 

Ação de Busca e Apreensão, expedido pelo MMº Juiz da Comarca de 

Mirassol D’Oeste - MT, extraído dos autos do Código de nº.257256, onde 

figura como Réu – SEBASTIÃO DIVINO DE OLIVEIRA, dirigi-me ao atual 

endereço, sendo a Rua Minas Gerais de frente a antiga Olaria e vários 

outros com datas distintas como o Assentamento São Saturnino, sendo lá, 

não foi possível proceder com Apreensão do Bem em virtude de ter sido 

informado pelo mesmo que o veiculo há muito tempo foi vendido para 

terceiros, não sabendo informar sua atual localização, no dia seguinte 

dirigi-me novamente e lá estando Citei-o do inteiro teor do presente 

mandado e que após a leitura do mesmo exarou seu ciente e aceitou a 

contra fé que lhe ofereci como consta em mandado anexo. Sendo assim, 

devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido 

é verdade e dou fé. Mirassol D'Oeste-MT, 16 de maio de 2.018. Reginaldo 

Pereira Fassaluci, Oficial de justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 26 de Junho de 2018.
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 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259420 Nr: 1607-08.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Kaliane de Carvalho Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 25, cujo o teor transcrevo: 

Certifico, eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao 

respeitável mandado da MMª. Juíza de Direito desta cidade e comarca de 

Mirassol D’Oeste-MT, extraído dos autos supra, que efetuei várias 

diligencias na Rua João Paulo II, 375, Bairro Jardim São Paulo, e ali sendo, 

após as buscas NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO, do bem 

indicado no mandado, haja vista não encontra-lo, no entanto, obtive 

informação dos vizinhos que a requerida trabalha na loja de móveis 

denominada Maria, em frente ao Cemitério. Certifico, outrossim, que no dia 

20/06/2018, me diligenciei ao local de trabalho da requerida, e ali, após as 

formalidades legais PROCEDI A CITAÇÃO da requerida a Sra. CASSIA 

KALIANE DE CARVALHO LEMOS, dando-lhe ciência de todos os termos 

da presente ação, bem como do inteiro teor do r. mandado, sendo que 

após a leitura do mandado, esta bem ciente ficou e exarou sua assinatura 

aceitando a contrafé anexada à cópia da petição inicial que lhe ofereci. No 

mesmo ato, a requerida me informou que o sue pai Sr. Deplanil José 

Lemos, vendera o veículo para um Sr. chamado Deusenir, no munícipio de 

Porto Esperidião, a aproximadamente 06 (seis) meses, mas não soube me 

informar o endereço do comprador do carro. Certifico finalmente, que a 

parte autora efetuou o pagamento de 02 (duas) da diligencia, no entanto, 

para dar cumprimento ao mandado foram efetuadas 06 (seis) diligencias 

nesta cidade, portanto, REQUEIRO A INTIMAÇÃO da parte autora para 

efetuar o ressarcimento de 04 (quatro) diligencias no valor de R$ 100,00 

(Cem Reais), a favor deste servidor. O referido é verdade e dou fé. O 

referido é verdade e dou fé. Mirassol D’Oeste-MT, 20 de junho de 2018. 

Antonio Marcio da Silva, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 26 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257544 Nr: 696-93.2018.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRASHE-Associação dos Produtores Rurais do 

Assentamento Santa Helena II, Nilton Cesar da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Maldonado, Deilson dos Santos, Duda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Silva de Lima - 

OAB:19.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO - OAB:21779/O

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 189/190, conforme consta no 

site do TJMT.

 Mirassol D’Oeste – MT, 26 de Junho de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 180418 Nr: 1068-18.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonice Cristina Manieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte exequente para que indique outros bens a 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250691 Nr: 3375-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto City Ltda, Pereira da Silva & Ferreira da Silva 

Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, Amanda Gonçalves da Silva - 

OAB:24344/0, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, Fernando Freitas 

Fernandes - OAB:19.171, Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, LUANA AUXILIADORA 

FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3.150-A

 Intimar a advogada Amanda Gonçalves da Silva Palermo para lhe informar 

que os autos se encontram nesta secretaria à vossa disposição para a 

extração das cópias solicitadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 260834 Nr: 2162-25.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro Garcia de Oliveira Neto, Vaneli Pires Garcia de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 82,cujo dispositivo 

transcrevo:”...Portanto, em vista da ausência de elementos suficientes que 

permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício almejado, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.Determino ao 

embargante que promova o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de extinção do feito sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 456, 

§1º da CNGC, que reza o seguinte: § 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.Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

volvam-me imediatamente conclusos.Na mesma esteira, determino a 

intimação dos embargantes para que, no mesmo prazo, promovam a 

regular ização processual  de Vanel i  P i res  Garc ia  de 

Oliveira.Intime-se.Cumpra-se, com urgência.Mirassol D’Oeste/MT, 19 de 

junho de 2018Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238266 Nr: 1908-23.2016.811.0011

 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: Noeli Gonzaga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959, Silvânia Gonçalves Lopes - 

OAB:33554/DF

 Intimar os advogados das partes autora e requerida acerca da r. Decisão 

de fls. 171/173, cujo dispositivo transcrevo: " Em razão da necessidade de 

dilação probatória, 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 14h30, 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. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244618 Nr: 344-72.2017.811.0011

 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: Gustavo Cardoso Assessoria Jurídica - Advogados 

Assossiados, Gustavo Tostes Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva, Carmem Ivone 

Barbosa da Silva, Gerson Clementino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o exequente para que apresente planilha atualizada do débito, em 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257933 Nr: 883-04.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva, Ivone Barbosa Garcia Silva, 

Carmem Ivone Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Cardoso Assessoria Jurídica - 

Advogados Assossiados, Gustavo Tostes Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. Decisão de 

fls. 88/89, cujo teor transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a concessão 

de efeito suspensivo à execução n.º 344-72.2017.811.0011, Cód. 

244618.'

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237494 Nr: 1522-90.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Novaes Andrade - 

OAB:187.479 SP, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12.564

 Intimar os advogados das partes autora e requerida de que as partes 

serão intimadas para a audiência designada para o dia 05/07/2018 as 

16:00 horas, na pessoa de seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 242869 Nr: 4302-03.2016.811.0011

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amanda Zambom, Mariana Zambon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sergio Francisco Ferreira Zambon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391, Suellen Menezes Barranco - OAB:15.667, Vinicius 

Castro Cintra - OAB:10044

 PROCESSO/CÓD. Nº 242869

Trata-se de INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE proposto por 

Amanda Zambon e Mariana Zambon, em desfavor da inventariante 

Katiuscia da Silva Castro, alegando, em síntese, que esta vem gerindo mal 

o andamento do inventário em apenso (CI 101321), visto que não está 

representando os interesses do espólio em Juízo, bem como alienou bem 

móvel pertencente ao espólio, sem autorização judicial.

 Na sequência, a inventariante Katiuscia da Silva Castro se manifestou às 

fls. 20/70.

À fl. 73 o Ministério Público manifestou-se, pugnando pela intimação das 

partes para especificaram as provas que pretendiam produzir.

Após a intimação e peticionamento das partes, fora designada audiência 

de instrução e julgamento, conforme fl. 81.

 Audiência realizada à fl. 98, oportunidade em que foram ouvidas 

requerente, requerida e três testemunhas.

As requerentes apresentaram memoriais finais às fls. 102/115, reforçando 

os argumentos lançados na incoativa, pelo que requereram a total 

procedência do presente incidente.

Por outro lado, a parte requerida colacionou alegações finais às fls. 

150/183, retorquindo as alegações das demandantes, oportunidade em 

que pugnou a improcedência total do incluso incidente, e consequente 

manutenção da inventariante no encargo. Subsidiariamente, requer a 

nomeação de inventariante dativo, visto que existe beligerância entre as 

partes.

Por fim, o Ministério Público apresentou parecer às fls. 184/188 e fl. 189, 

manifestando-se favorável ao pedido autoral, com a finalidade de remover 

a inventariante, contudo, seja nomeado inventariante dativo, dada a 

animosidade existente entre os herdeiros.

É o breve relato. Decido.

Pois bem, a remoção do inventariante é prevista como sanção quando 

este não demonstra aptidão à gerência e condução do inventário, com 

vista à esmerada administração do patrimônio deixado pelo de cujus, 

conforme hipóteses delineadas no art. 622, do NCPC. Neste sentido:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas 

infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados 

ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de 

cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para 

evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio..

Destarte, compulsando os autos, denoto que o pedido inicial descreveu ao 

menos três hipóteses previstas no dispositivo supracitado, mais 

especificamente no teor dos incisos II, III e IV, cujas aduções restaram 

manifestamente comprovadas no decorrer da instrução processual, sendo 

suficientes para justificarem a remoção da atual inventariante.

Aliás, a inventariante ainda alienou bem móvel pertencente ao espólio, sem 

prévia oitiva dos demais interessados e autorização judicial, infringindo, 

por consequência, a regra insculpida no art. 619, inciso I, do Diploma 

Processual Civil.

Nessa acepção, percuciente foi o parecer do Ministério Público, acostados 

às fls. 184/188, da lavra do d. Promotor de Justiça Saulo Pires de Andrade 

Martins, que bem delineou o contexto fático-probatório dos autos, os quais 

adoto como razão de decidir, in verbis:

 “Como se sabe a remoção do inventariante justifica-se quando restar 

comprovado que houve, dentre outras hipóteses, alienação de bens sem 

autorização do juízo do inventário, suscitação de dúvidas infundadas, a 

dilapidação, dano e perecimento dos bens do espólio, e, ainda, não 
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defender o espólio nas ações em que for citado, posto que tais condutas 

amoldam-se às hipóteses previstas no artigo 619, inciso I, e artigo 622, 

incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com 

autorização do juiz:

I – alienar bens de qualquer espécie;

(...)

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

(…)

II – se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas 

infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III – se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados 

ou sofrerem dano;

IV – se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de 

cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para 

evitar o perecimento de direitos;

(...)

Destarte, durante a instrução processual a inventariante KATIUSCIA DA 

SILVA CASTRO vendeu sem autorização do Juiz, um veículo tipo 

camionete, marca/modelo L200, justificando que se tratava de sucata, e 

que com a venda auferiu lucro de apenas R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vislumbra-se que a inventariante admitiu que não comunicou tal venda nos 

autos do inventário, confessando portanto ter infringido o disposto no art. 

619, inciso I, que veda a alienação de bens de qualquer espécie sem a 

prévia oitiva dos interessados e autorização do juiz.

Outro fato que causa estranheza é que após ter ajuizado o inventário 

apenso, e pouco depois de ter sido nomeada inventariante, assinando o 

termo de compromisso do referido encargo, a acionada KATIUSCIA DA 

SILVA CASTRO requereu a habilitação no referido processo, de um 

crédito trabalhista a ela mesma pertencente, em desfavor do espólio (vide 

fls. 26 dos autos id. 101321).

Tal conduta demonstra que a requerida KATIUSCIA DA SILVA CASTRO, 

na condição de inventariante, está utilizando-se do munus para satisfazer 

interesses pessoais, ao revés de desempenhar a função de forma 

imparcial.

Não obstante, a requerida KATIUSCIA DA SILVA CASTRO, na condição de 

inventariante, deixou de defender os interesses do espólio em uma ação 

trabalhista movida por Raimundo Nonato Alves da Silva, resultando em 

uma penhora no importe de R$ 187.211,12 (cento e oitenta e sete, 

duzentos e onze reais e doze centavos) sobre o acervo hereditário.

Ademais disso, durante a instrução processual a requerida demonstrou 

ter conhecimento da existência de 10 (dez) quitinetes/apartamentos 

deixados pelo de cujus, cada qual com aluguel estipulado em um salário 

mínimo, porém, não adotou nenhuma medida judicial ou extrajudicial a fim 

de cobrar os alugueres.

Desse modo, a inventariante também infringiu o disposto no artigo 622, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, haja vista que ocupando tal 

encargo deveria ter agido na defesa dos interesses do espólio tanto na 

demanda trabalhista, como para cobrar as dívidas dos alugueres, 

promovendo as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos 

dos herdeiros.

De outra banda, tem-se que a herdeira AMANDA ZAMBON, ora postulante 

ao encargo de inventariante, não pode ser prejudicada pela recalcitrância 

de sua genitora Diomara Aparecida Pereira Zambon em colaborar com o 

andamento do feito, haja vista que durante boa parte do trâmite processual 

até aqui, por ser relativamente incapaz, esteve assistida pela sua mãe.

Sendo assim, em meu sentir, a herdeira AMANDA ZAMBON deve ser 

nomeada inventariante, tendo em vista as irregularidades praticadas por 

KATIUSCIA DA SILVA CASTRO, listadas acima, bem como levando em 

conta a ordem estabelecida pelo art. 617, inciso II, do Código de Processo 

Civil, in verbis:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse 

convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se 

não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não 

puderem ser nomeados;

(…) Grifei

Ora Excelência, tenho que a melhor opção a ser adotada no presente 

momento, visando o bom andamento do processo de inventário apenso, é 

a remoção da inventariante KATIUSCIA DA SILVA CASTRO de tal encargo, 

e a nomeação da herdeira AMANDA ZAMBON para exercer tal munus.

Isso porque como a requerida KATIUSCIA DA SILVA CASTRO não está na 

administração dos bens deixados pelo de cujus, pouco pode fazer para o 

regular andamento do inventário rumo a partilha, posto que sequer sabe 

aferir o valor real do acervo hereditário, para que possa realizar o 

procedimento administrativo pendente junto a SEFAZ, visando a expedição 

de GIA-ITCD, conforme extrai-se do petitório encartado às fls. 221/222.

Assim, manifesta o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por intermédio de 

seu agente signatário, pela remoção da inventariante KATIUSCIA DA 

SILVA CASTRO, nomeando-se, por fim, a herdeira AMANDA ZAMBON 

para exercer tal encargo, intimando-a para assinar o termo de 

compromisso, bem como para realizar os atos pendentes no inventário 

apenso [...].”

Não é demasiado mencionar, ainda, que a inventariante prestou 

depoimento judicial no sentido de confirmar a venda do automóvel do 

espólio, bem como demonstrou total desconhecimento das tratativas 

inerentes ao múnus da inventariança.

Outrossim, admira-se o fato da atual inventariante não ter intentando 

qualquer ação possessória contra aqueles que, a seu argumento, 

estavam em posse dos bens pertencentes ao espólio.

 Cediço que o inventariante, no papel representativo dos interesses do 

espólio, pode ingressar com ações diversas em defesa das relações 

jurídicas patrimoniais deixadas pelo autor da herança.

 Ora, constatada a inércia de outro herdeiro ou terceiro, intimado na ação 

do inventário, para se manifestar acerca da posse de bens que pertencem 

ao espólio, é dever do inventariante buscar as vias adequadas para o 

levantamento do patrimônio, não podendo utilizar a desídia destes como 

subterfúgio para justificar a sua má gerência no múnus da inventariança.

Aliás, a letargia da inventariante também ficou evidenciada pela ausência 

de representatividade do espólio em ação trabalhista, bem como na 

ausência de ação de cobrança em face dos alugueres do imóvel do 

espólio localizado em Cuiabá-MT.

Por outro lado, ainda constato que a inventariante dilapidou o patrimônio do 

espólio, sem autorização do Juízo, bem como habilitou crédito trabalhista 

próprio aos autos, visando tão somente suprir interesse pessoal, e não da 

universalidade dos herdeiros, consoante já mencionado em linhas 

anteriores.

Em arremate, embora a defesa alegue que as herdeiras peticionantes 

nunca estiveram à frente da administração dos bens deixados pelo autor 

da herança, cuja incumbência foi absorvida por sua genitora, vislumbra-se 

que a referida circunstância é compreensível, visto que as herdeiras 

Mariana e Amanda ainda eram menores à época do óbito. Hodiernamente, 

conforme ressai dos autos, referida gerência dos bens pode ser atribuída 

à sucessora Amanda, já que maior e capaz para os atos inerentes à 

condução do inventário.

No que tange ao pedido da defesa e Ministério Público para nomeação de 

inventariante dativo, tenho que não merece prosperar, visto que referida 

providência deve ser tida como excepcional, somente utilizada em casos 

ocasionais e isolados, que tornem insustentável o múnus da inventariança 

ao rol preferencial previsto no art. 617, do NCPC.

Nessas circunstâncias, ao analisar o presente caso, embora haja certa 

resistência entre os interessados em entabularem acordo, não considero 

que haja desavença fervorosa entre os herdeiros, que tornaria 

insustentável a nomeação da herdeira Amanda Zambon como nova 

inventariante.

Além disso, a manutenção de um dos herdeiros como inventariante, que 

inclusive se encontra na posse e administração do espólio (art. 617, inciso 

II, do NCPC), visa evitar oneração do monte-mor, vez que ao nomear 

inventariante dativo, deverá ser estipulada remuneração a ser paga no 

final do processo.

Por oportuno, sobreleva destacar que a herdeira peticionante demonstrou 

interesse em dar correto andamento ao inventário do autor da herança, 

não demonstrando que praticará atos que atentem contra a cota parte dos 

demais herdeiros, e, no caso de demonstração da referida intenção 

escusa, poderá ser removida do encargo, como no caso em apreço.

Ante o exposto, com fundamento no art. 622, II, III e IV, do Código de 

Processo Civil, removo KATIUSCIA DA SILVA CASTRO do cargo de 

inventariante e nomeio para o cargo a herdeira AMANDA ZAMBON, com 

fulcro no art. 617, II, do Código de Processo Civil.

Determino ao inventariante removido a imediata entrega ao substituto dos 

bens do espólio, sob pena de busca e apreensão e/ou imissão na posse, 

conforme se tratar de bem móvel ou imóvel (art. 625, CPC).

Intime-se a inventariante nomeada, a fim de que preste compromisso em 
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cinco 05 (cinco) dias, bem como cumprir a determinação de fl. 220 do 

inventário em apenso, dando regular prosseguimento ao feito.

Notifique-se o Ministério Público.

 Translade-se cópia desta decisão para os autos em apenso (CI 101321), 

e após o trânsito em julgado, certifique-se, desapense-se e arquive-se os 

autos.

 Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DARULEINE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 18/09/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA BAIOCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 09/10/2018 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: 1000787-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PEREIRA BAIOCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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: 09/10/2018 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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 78604 Nr: 1951-04.2009.811.0011

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilda de Barros Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar da Silva Monteiro 

Júnior - OAB:7670

 Certifico que através desta procedo com a intimação do advogado da 

parte autora, na pessoa do Dr. Anatoly Hodniuk Junior, da designação da 

data de 31 de Julho de 2018 às 14:30 horas para a realização da perícia 

pela Perita Oficial Médica Legista Drª Maristela da Silva Andreoni, na 

Diretoria Metropolitana de Medicina Legal, conforme documento juntado às 

fls. 265 dos presentes autos, bem como, deverá comparecer perante a 

secretaria deste Juizado Especial para retirada da Requisição de Exame 

de Corpo de Delito, a fim de entregar à parte autora para que apresente no 

dia da referida perícia.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253175 Nr: 4821-41.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiel Seixas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 4821-41.2017.811.0011 cód. 253175

 ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Cristiel Seixas

INTIMANDO: Réu(s): CRISTIEL SEIXAS, Cpf: 05232677110, Rg: 2586677-0 

SSO MT Filiação: Whashington Moreira dos Santos e de Cristileine Mendes 

Seixas, data de nascimento: 08/04/1995, brasileiro(a), natural de 

Aripuanã-MT, solteiro(a), produtor rural, Endereço: lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO, acima qualificado para 

efetuar o pagamento no valor de R$6.599,30 (seis mil, quinhentos e 

noventa e nove reais e trinta centavos), referente à multa a que fora 

condenado, no prazo de 10 (dez) dias.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bruna Caroline de 

Castro, estagiária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 25 de junho de 2018.

Lindomar Rodrigues Vieira

Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260348 Nr: 1973-47.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1973-47.2018.811.0011 cód. 260348

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): Maycon André Pires

INTIMANDO: Vítima: LILIANE APARECIDA DA COSTA, Cpf: 04261076160, 

Rg: 22954155 SSP MT Filiação: José Oliveira Costa e Eliana Aparecida da 

Costa, data de nascimento: 18/09/1991, brasileiro(a), casado(a), 

professora, Endereço: Br 070 - Assentamento São Saturnino, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Munic. Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 09/10, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor 

de LILIANE APARECIDA DA COSTA, perseguido pela Autoridade Policial, 

em desfavor de MAYCON ANDRÉ PIRES, ante a alegação de ameaças. 

Decido. As denominadas medidas protetivas de urgência previstas na Lei 

nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o fim precípuo de preservar a 

integridade física e psicológica da mulher e, no mais das vezes, da prole, 

contra toda e qualquer espécie de violência perpetrada pelo agressor (art. 

5º). A referida lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, conforme prevê o art. 1º. É o caso 

dos autos, vez que consta do relato da ofendida que seu ex-marido, que 

ainda mora na mesma casa que ela, proferiu ameaças por não aceitar a 

divisão de bens. Outrossim, consigno que em crimes praticados no âmbito 

doméstico, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a 

palavra da vítima tem grande valia e é justificante, por si, para impor ao 

ofensor medidas cautelares visando preservar a sua integridade física e 

psíquica. As medidas protetivas de urgência, por sua própria 

denominação, pressupõem situação de conhecimento imediato, risco atual 

ou iminente agressão, não comportando maior lastro probatório para o seu 

deferimento. Ademais, destaca-se que a Lei nº 11.340/06, na tentativa de 

melhor proteger a mulher no ambiente doméstico e familiar, possibilita ao 

magistrado aplicar medidas de proteção independentemente de audiência 

das partes e em qualquer fase processual, até mesmo antes do inquérito 

policial, como ocorre no caso vertente. Ante o exposto, com base no art. 

22 da Lei nº 11.340/06, CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar 

desta data, as seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e 

determino:

• ao agressor o afastamento IMEDIATO do lar, domicílio ou local de 

convivência com a ofendida, e consequente separação de corpos (art. 22, 

II);

 • ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 500 metros, da 

vítima, de sua família e das testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, alíneas “a” e “b”);

• a proibição do agressor de frequentar a residência da ofendida e de 

seus familiares, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica 

(art. 22, III, alínea “c”);

Deixo de aplicar a requerida medida de proibição temporária de celebração 

de atos e contratos, pois, por ora, não vislumbro nos autos elementos 

probatórios ou mesmo informações mínimas suficientes a possibilitar a 

apreciação do pedido por este juízo. Reserva-se ainda à ofendida a opção 

de ingressar com pedido específico na esfera civil, onde as razões de 

fato e direito poderão ser analisadas com as cautelas necessárias. 

DETERMINO ao Oficial de Justiça responsável pelo feito que LAVRE 

TERMO circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço 

policial para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRA DEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO. Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da 

vigência desta decisão, isto é, 24/11/2018, poderá a vítima comparecer em 

balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 24/10/2018 e 23/11/2018. 

Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente 

provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. 

Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento e 

cumprimento desta sentença. Havendo interesse na revogação da medida 

por parte da vítima, a mesma deverá manifestar seu intento diretamente no 

balcão da Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo 

requerido, deverá comparecer aos autos por meio de advogado 

constituído ou Defensoria Pública. Ciência ao Ministério Público. Após a 

intimação da vítima e do requerido, arquivem-se os autos. Não sendo 

localizado o requerido, intime-se a vítima para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou sendo 

desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos. Resta a presente 

sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, 

diante de qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos 

autos, seus termos poderão ser modificados. Havendo requerimento de 

quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me conclusos. P.R.I.C.

 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, Bruna Caroline de 

Castro, estagiária, o digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 25 de junho de 2018.

Lindomar Rodrigues Vieira

Gestor(a) Judiciário(a) em Subistituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 122751 Nr: 252-07.2011.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: angélika cunha saibert - 

OAB:180-38o, marcelo barroso viaro - OAB:13290-a

 PROCESSO/CÓD. Nº 122751

Vistos, etc.

Primeiramente, em consulta aos antecedentes criminais, em nome do 

acusado, disponíveis no sistema Apolo, e em posterior busca no sitio 

eletrônico do TJMT, constata-se que o réu fora encontrado no ano de 

2015 no seguinte endereço: Rua Poconé, nº 465, bairro Jardim Vilage, na 

cidade de Araputanga/MT, podendo ainda, ser encontrado no telefone de 

nº (65) 9.9640-9193.

Nesse sentido, havendo mandado de prisão expedido em desfavor do 

acusado Jonas Neves da Silva, depreco para a referida comarca o 

cumprimento do mandado, bem como a sua citação.

Mirassol D’Oeste/MT, 23 de março de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254375 Nr: 5363-59.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Isaias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 254375

Vistos, etc.

Certificada a tempestividade (fls.110), recebo o recurso de apelação em 

seus legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões. Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 21 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 88556 Nr: 4143-63.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanilton da Silva França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110278 Nr: 6085-62.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Fatima Aparecida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CEZAR REBULI - OAB:MT 

7565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84428 Nr: 1635-47.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alercio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rodrigues de Souza 

Muller - OAB:MT 21.365

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca dos documentos de fls. 107/112, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45561 Nr: 1019-48.2010.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Casonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leonardo Garcia de 

Aquino - OAB:MT 7.691, Ivone Marcelina Garcia de Aquino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - OAB:5705/MT, 

Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571-MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Ré/Executada, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (160), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47788 Nr: 3212-36.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Sinergia Comércio e Representações Ltda, Erico 

Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Consatti, Dirce Izé Consatti, Aurora Izé, 

Manoel Ize, Ilário Izé, Solange Aparecida Fabichacki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Rerquerente, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (148), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34339 Nr: 661-88.2007.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Ablair Zandona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:MT 6.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Lúcio Pereira de 

Souza - OAB:133.091/SP, Joao Batista Ferreira - OAB:MT 10.962-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte embargante, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (194), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32353 Nr: 1940-46.2006.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, ENS, MNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Nilson Correia Barbosa Filiação: , 

brasileiro(a), convivente, funileiro, Endereço: R. Dom Pedro I Nº 264, 

Bairro: Cabruiva, Cidade: Campo Grande-MS

Valor das Custas Processuais:506,79

Prazo para pagamento:5 (cinco) dias

Pagamento sob pena de:inclusão do nome do devedor em órgãos de 

proteção de crédito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112682 Nr: 84-27.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Ribeiro da Silva, Sonia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Nova 

Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luan de Moraes Wieczorek - 
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OAB:MT 21.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por Osmar Ribeiro da Silva, representado por sua filha Sônia 

Gomes da Silva, em desfavor de Estado de Mato Grosso e Município de 

Nova Mutum/MT.

 Tendo sido deferida a tutela de urgência às fls. 23/27, a parte postulante 

informou às fls. 73/75 que até o momento não houve o cumprimento da 

medida liminarmente deferida.

 Deste modo, tendo em vista eventual necessidade de constrição de 

verbas públicas para efetivação da medida, desde já DETERMINO a 

intimação da parte Autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nos autos 03 (três) orçamentos para a realização do 

procedimento médico pretendido, a fim de comprovar o menor dispêndio de 

recursos por parte dos requeridos, prestigiando o princípio do menor ônus 

ao erário público.

 De mais a mais, desde logo DETERMINO a intimação da parte ré para que 

preste esclarecimentos acerca do descumprimento da decisão judicial de 

fls. 73/75 conforme restou explicitado pelo Autor às fls. 73/75, bem como 

para que providencie o devido cumprimento da medida liminarmente 

deferida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sofrer bloqueios 

judiciais.

 Com o decurso do prazo, imediatamente conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24928 Nr: 617-74.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandra Dal Molin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:MT 9538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Heck Faxo - OAB:RS 

59.455, Bettânia Maria Gomes Pedroso - OAB:6.522/MT, João 

Celestino Correa da Costa Neto - OAB:MT 4611-A, Luciano Luís 

Brescovici - OAB:6814-B/MT, Nevio Manfio - OAB:4.390-A/MT

 Considerando a ausência de intimação dos advogados constituídos às fls. 

115, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte executada acerca da 

penhora online realizada nestes autos, podendo, caso queira, oferecer 

impugnação, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81831 Nr: 374-47.2015.811.0086

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51700 Nr: 2725-32.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joares Ferreira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 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):

 Cod. Proc.: 44807 Nr: 220-05.2010.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Messias Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Autora, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas, no prazo 

legal, sob pena das sanções previstas no §2º do artigo 3º do Provimento 

n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50685 Nr: 1738-93.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Pires, Marcos Tiago da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado e Atacado Saito Ltda, 

Francisco Kengo Saito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Lyra Guimaraes - 

OAB:MT 14.260, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:MT 14.196 B

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerente, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. (155), no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44729 Nr: 4076-11.2009.811.0086

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, Guerino 

Ferrarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb 

(Torbay Gorayeb Advocacia) - OAB:MT 6.351, Janaína Pedroso Dias 

de Almeida - OAB:MT 6.910, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:MT 

3.844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A, Sem adv. - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ALMEIDA 
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VILELA, para devolução dos autos nº 4076-11.2009.811.0086, Protocolo 

44729, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103276 Nr: 2298-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Krauspenhar Ltda, Dulce 

Krauspenhar, Jeison Krauspenhar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão de fls. 16. Nos 

termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido andamento ao feito,requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79734 Nr: 2840-48.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isolde Maria Leonhart Baumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar sobre a informação trazida pela parte requerida às fls 132v, 

requerendo o que entender de direito sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116252 Nr: 1964-54.2018.811.0086

 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 TEREZINHA VIANA 

REGINATO - OAB:3500/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o embargante requereu o benefício da 

justiça gratuita, contudo não trouxe aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a sua condição de hipossuficiência financeira.

Dessa forma, intime-se o patrono dos embargantes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de rejeição dos embargos, nos 

termos do artigo 918, inciso II e do artigo 321, parágrafo único, do mesmo 

Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112246 Nr: 7148-25.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Juchem - 

OAB:MT/23.987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando que o requerente Rando Rafael Gomes dos Santos 

trouxe aos autos seu comprovante de rendimentos demonstrando receber 

o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de salário fixo, e em 

fls. 92/94 salário mais comissão que chegam ao valor de R$ 4.550,98 

(quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos), bem 

como o autor possui um carro Chevrolet Cobalt 1.4 LT, Placa OBA 8506, 

TV por assinatura no valor de R$ 488,85 (quatrocentos e oitenta e oito 

reais e oitenta e cinco centavos),além do fato de estar sendo patrocinado 

por advogados particulares, o que evidencia um mínimo de condição 

financeira para arcar com os custos de uma ação judicial. Tudo tem um 

custo, assim como o processo judicial. Há o custo dos prédios onde se 

processam os atos judiciais; o dos juízes e dos servidores da justiça; o 

custo dos peritos e o dos advogados. A maior parte do custo dos 

processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos contribuintes dos 

tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é cobrada dos usuários 

dos serviços forenses. Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o 

Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas processuais, a não ser 

que comprove que não possui condições econômicas para tanto, o que 

está longe de ser o caso dos autos. Posto isso, INDEFIRO O 

REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA ao requerente RANDO RAFAEL GOMES DOS SANTOS, em 

virtude do autor não ter demonstrado a sua condição de hipossuficiência. 

Desta forma, proceda-se à intimação do requerente para recolher as 

custas e taxas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento 

da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92272 Nr: 1356-27.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdM, LLAdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 381 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme pleiteado pelo 

requerente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o requerente 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116336 Nr: 2013-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdCD, KFdP, PJPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO ajuizada pela 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL tendo como interessados KAMILLY 

VITÓRIA CRUZ DO PRADO e KAUANY VITÓRIA CRUZ, todos já 

qualificados nos autos. Conforme termo de audiência de fls. 71/72, as 

infantes foram desabrigadas e passaram a residir na comarca de Várzea 

Grande/MT. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Considerando que a criança já não está residindo nesta Comarca, 

mas em Várzea Grande/MT, é certo que os autos não podem mais por aqui 

permanecer. O artigo 147 do Estatuto da Criança e Adolescente, e incisos 

assim estabelecem: “Art. 147. A competência será determinada: I - pelo 

domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.” Sendo assim, 
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nos processos envolvendo crianças e adolescentes a competência é 

absoluta e insuscetível de prorrogação, haja vista o princípio do melhor 

interesse do menor, funcionando como uma exceção à determinação 

contida no artigo 87 do CPC, o qual encontra correspondência no artigo 43 

do NCPC, que prevê a perpetuatio jurisdictionis. (...) Diante do exposto, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para julgar este 

feito e, por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo 

da Comarca de Várzea Grande/MT. Intimem-se as partes. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73716 Nr: 2236-24.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elma Da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H2U Estúdio e Produção de Programas de 

Televisão Ltda - ME (TV Cidade - Rede TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Romério Carlos 

Sobrinho - OAB:MT 6129-B

 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 Requerida, por seu advogado, para trazer aos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a Carta de Preposição conforme 

determinado em audiência, sob pena de tornar sem validade o acordo 

firmado entre as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98105 Nr: 5176-54.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenildo Alves Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo, Dismobras Import, Export e Distri. De 

Moveis e Ele.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Do compulso dos autos, verifico que merece ser deferido o 

requerimento de parcelamento das despesas processuais para o 

requerente, isso porque conforme prevê o artigo 98, § 6º, do Novo Código 

de Processo Civil, pode o juiz modular o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Nesse sentido as lições de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero: “O juiz pode modular o benefício da assistência judiciária gratuita, 

limitando-o, apenas, a certos atos processuais (§ 5º) ou oferecendo, ao 

invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais. (Novo 

Código de Processo Civil Comentado, 1ª Edição, pag. 183)” Outrossim, 

assim preceitua o § 6º do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil: “§ 

6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento.” Desse modo, entendo pela modulação da assistência 

judiciária gratuita e, por consequência, defiro o parcelamento das 

despesas processuais em 06 (seis) parcelas para o requerente, a serem 

pagas impreterivelmente até o dia 10 (dez) de cada mês, com fulcro no 

artigo 98, § 6º, do Novo Código de Processo Civil. Ademais, caso não seja 

efetuado pagamento de alguma das parcelas de taxas e custas judiciais, 

ensejará no não recebimento da petição inicial. Assim, recebo a inicial, eis 

que a primeira vista se mostra de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil. Com o fito de conciliar as 

partes, designo audiência preliminar de conciliação para o dia 10/08/2018, 

às 15:00 horas, a qual será realizada no centro judiciário de solução de 

conflitos. CITEM-SE as requeridas sobre os termos da inicial bem como 

INTIME-AS para que compareça ao ato designado acompanhada de 

advogado, importando a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8º, do 

Código de Processo Civil. Se não houver acordo, poderão as requeridas 

contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde que o faça por intermédio de advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92290 Nr: 1364-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de fls. 47.

Desentranhe-se o mandado de busca e apreensão dos autos e 

proceda-se à entrega ao Oficial de Justiça para nova tentativa de 

cumprimento, sendo que a parte autora já recolheu o valor da diligência.

Efetuada a diligência, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 218, 

§ 3°, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91994 Nr: 1186-55.2016.811.0086

 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: Renato Alves de Freitas, Rafael Piva Battaglini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaber Felipe de Quadros Silva, Alexandre Luis 

de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademilçon de Almeida Gilarde 

- OAB:MT 7.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967, Vanessa Tomazeti 

Carrara de Figueiredo - OAB:MT/4.653

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por RENATO 

ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI em face de JABER 

FELIPE DE QUADROS SILVA e ALEXANDRE LUIS DE QUADROS SILVA, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, pelo qual requer o pagamento do valor arbitrado na 

sentença.

Intimem-se os executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido aos executados que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo aos executados, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se aos exequentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo os que lhe forem de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51836 Nr: 2854-37.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Moises da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:MT 16.460

 Vistos.

Nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para patrocinar a defesa do 

requerido, uma vez que o Núcleo da Defensoria Pública conta com 02 

(dois) Defensores Públicos, a qual deverá ser intimada desta decisão, bem 

como intimado para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado 

à fl. 108.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação.
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 Em seguida, retornem conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79438 Nr: 2632-64.2014.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guinchos Corujão Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Google Brasil Internet Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:91311/SP, Fabio Riveli - OAB:SP 297.608

 NOS TERMOS da legislação vigente e Provimento n. 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para expedição de matéria a imprensa (DJE) com 

a finalidade de intimar a parte Requerente, por seu(s) advogado(s), para 

providenciar o pagamento das custas processuais devidas conforme 

cálculo de fls. 117, no prazo legal, sob pena das sanções previstas no 

§2º do artigo 3º do Provimento n. 11/2007-CGJ. É o que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-49.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FRANCISCA BERNARTT GUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA NOGUEIRA OAB - PR0042441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010554-49.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISANGELA FRANCISCA BERNARTT GUZZO REQUERIDO: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

etc. Primeiramente, não conheço dos embargos de declaração de Id. 

9750913. Não há dentre os pedidos na exordial a solicitação de 

transferência do veículo para a parte autora, sendo inclusive incongruente 

efetuar essa transferência. Primeiro, é extra petita, segundo atinge direitos 

de terceiros que não fazem parte do processo e podem estar de boa fé. 

Assim, as partes para em 15 dias adequar o acordo ao teor da sentença e 

dos pedidos iniciais. Cumpra-se. intime-se as partes. Nova Mutum/MT, 23 

de maio de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106931 Nr: 4410-64.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Roberto 

Ramalho, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 21 do Decreto 

Lei nº 3.688/41 e art. 330 do Código Penal.

A Defesa apresentou resposta à acusação às fls. 77/78, vindo este a 

requerer que o processo seja remetido para o Juizado Especial Criminal 

desta Comarca, em razão da natureza das infrações.

É o breve relatório.

 Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão a 

defesa, quanto ao pedido de remessa dos autos ao Juizado Criminal, haja 

vista que os fatos apurados na presente demanda teriam ocorrido no 

âmbito da violência domestica e familiar, sendo vedado, portanto, nos 

termos do artigo 41 da Lei 11.340/06, a competência do Juizado Especial 

para apuração de delitos dessa natureza.

Destarte, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões 

de ordem material ou processual que possam impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Assim, designo o dia 20 de maio de 2019, às 13h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Ademais, expeça-se mandado de citação ao acusado, para a 

regularização dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118963 Nr: 3207-33.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Oliveira Amiki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joseilde Soares Caldeira - 

OAB:15.236

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

13/09/2018, às 15h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118609 Nr: 3048-90.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaque Ribeiro Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Freitas Spagnol - 

OAB:17.697 - B

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

11/10/2018, às 13h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118508 Nr: 3005-56.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildon da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 06/12/2018, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.
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Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118663 Nr: 3080-95.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Honorio Kener, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Figueiredo da Silva - 

OAB:, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, Roberson Siqueira de 

Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

06/12/2018, às 14h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117618 Nr: 2587-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Nogueira de Sá, outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Calinoski Junior - 

OAB:, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:MT 16.071

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 26/11/2018, às 15h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117993 Nr: 2781-21.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiam Anderson Baum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Matheus de França 

Guerra - OAB:10.082-MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726, 

Xênia M. Artmann Guerra - OAB:13.697

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 26/11/2018, às 15h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108702 Nr: 5332-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Conceição Souza, Jose Ailton Gomes 

Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B, Mathis Haley Puerari Pedra - OAB:22764/O

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pelos réus José Ailton Gomes Freire (fl. 170) e Fabio 

da Conceição Souza (fl. 171).

 Dê-se vistas dos autos à defesa para oferecimento das competentes 

razões recursais, e em seguida, ao Ministério Público, para que querendo, 

apresente contrarrazões, no prazo legal.

Após, 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.: 113124 Nr: 351-96.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odelso Benedito de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente as "alegações 

finais" por escrito, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 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 tomar ciência do cálculo de fls. 276, 

no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108986 Nr: 5458-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Camilo Brock

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 Vistos.

Considerando o ofício nº 511/2018/MPNM/1ª PJCrim, no qual esta 

magistrada é convidada para participar do Projeto Luz na presente data, 

na comarca de Cuiabá/MT, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

13/05/2019, às 17h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118168 Nr: 2877-36.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Sandro Raimundo Kulka, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 18/10/2018, às 17h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115816 Nr: 1730-72.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noéli Costa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:MT 21.081

 Vistos.

Considerando a Portaria n.º 629/2018-PRES que suspendeu o expediente 

na data aprazada, redesigno, desde logo, a audiência para o dia 

08/08/2018, às 17h30min.

 Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 82566 Nr: 502-67.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Francisco de Paula Neto (Chindo), 

Fabian Carlos Rodrigues Silva (Fabi), Luiz Mauro Romão da Silva, Bruno 

Ojeda Amorim, Nayara Mendes Pereira de Souza, Isis Kevillin Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:MT 7.355-A, Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9405-MT, Kalynca Silva Inez de Almeida - OAB:15598, Moacir 

Ribeiro - OAB:MT 3.562-B, Oderly Maria Ferreira Lacerda - OAB:MT 

6133-B, Sergio Batistella - OAB:MT 9155

 Vistos.

Em atenção ao despacho de fl. 1.495, intimem-se as Defesas dos 

acusados Fabian Carlos Rodrigues da Silva e Luiz Mauro Romão da Silva, 

para no prazo legal, apresentarem contrarrazões ao recurso de Apelação 

interposto pelo Ministério Público à fl. 1.173, cujas razões encontram-se 

acostadas às fls. 1.393/1.403.

Após, encaminhem-se os presentes autos novamente ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, com nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 4077-88.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Baccarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Azir Pereira Salles - 

OAB:RS-66.912

 Vistos.

Considerando a notícia de eventual falta grave, designo desde logo, 

audiência de justificação para o dia 27/06/2018, às 10h00min.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa.

Requisite-se o recuperando, uma vez que se encontra preso na Cadeia 

Pública local.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118576 Nr: 3040-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevar Ghellere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Rudinei Silva da Rosa - 

OAB:PR/58645N

 Vistos.

Considerando a vinda do presente Executivo de Pena a este Juízo, vistas 

ao Ministério Público e em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118579 Nr: 3043-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonésio Antonio Feltrin - 

OAB:PR 9620

 Vistos.

Considerando a vinda do presente Executivo de Pena a este Juízo, vistas 

ao Ministério Público e em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 96206 Nr: 3894-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Vilke de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 16/07/2018, às 17h45min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105597 Nr: 3603-44.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Luiz Bezerra Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Lenoar Martins - 

OAB:MT 7.975-B

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 16/07/2018, às 17h30min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23319 Nr: 1523-87.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFFF-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ C. DA COSTA 

DE S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

endereço do bem móvel em que se pretende a penhora, sob pena de 

indeferimento do pedido de fl. 174.
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67511 Nr: 2437-10.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADAEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS, VMFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - 

OAB:11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar a respeito dos documentos 

juntados às fls. 120/13, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

para que indique bens a penhora, sob pena de suspensão do feito, nos 

termos do art. 921, III e § 1° do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 364 Nr: 720-85.1999.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERY WERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

 Ante o prescrito no art. 10 da Lei nº 13.340/2016, suspendo o curso do 

presente feito até 27 de dezembro de 2018.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, atualizar o débito perseguido e indicar bens 

passíveis de penhora da parte executada.

Intimado e decorrido o prazo, determino o arquivamento dos autos.

Do contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61425 Nr: 2528-71.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TOLOTTI, ROGÉRIO CESAR 

TOLOTTI, ITELMAR LUIZ POSTAL, ISABEL CRISTINA GOULART MAGNO, 

CLEMIR DOMINGOS TOLOTTI, LEONILSE RITA TOLOTTI, DEOLINDO 

TOLOTTI, ANTONIA SALETE SIGNOR TOLOTTI, DEISY MARTINS DOS 

SANTOS TOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

 Ante o prescrito no art. 10 da Lei nº 13.340/2016, suspendo o curso do 

presente feito até 27 de dezembro de 2018.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, atualizar o débito perseguido e indicar bens 

passíveis de penhora da parte executada.

Intimado e decorrido o prazo, determino o arquivamento dos autos.

Do contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 18684 Nr: 1062-52.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMIAS BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Vistos.

Certifique-se a Secretaria quanto ao informado às fls. 104/105.

Caso a quantia constrita à fl. 50 tenha sido vinculada ao feito, determino, 

desde já, sua liberação em favor do requerido, devidamente atualizada.

Tudo cumprido, retornem os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35921 Nr: 1994-98.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDECETL, JGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verificada a hipótese prevista no artigo 921, inciso III, do CPC, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual fica 

suspensa a prescrição (artigo. 921, §1º, do CPC).

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos, 

com fluência do prazo prescricional, nos termos dos §§ 2º e 4º do art. 921 

do CPC.

Transcorrido o prazo sem retro sem manifestação, arquive-se 

independentemente de nova conclusão.

Do contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35904 Nr: 1977-62.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GWO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verificada a hipótese prevista no artigo 921, inciso III, do CPC, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual fica 

suspensa a prescrição (artigo. 921, §1º, do CPC).

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos, 

com fluência do prazo prescricional, nos termos dos §§ 2º e 4º do art. 921 

do CPC.

Transcorrido o prazo sem retro sem manifestação, arquive-se 

independentemente de nova conclusão.

Do contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3094 Nr: 101-05.1992.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDPRDNCDLC, VHS, PPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verificada a hipótese prevista no artigo 921, inciso III, do CPC, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual fica 

suspensa a prescrição (artigo. 921, §1º, do CPC).

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos, 

com fluência do prazo prescricional, nos termos dos §§ 2º e 4º do art. 921 

do CPC.
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Transcorrido o prazo sem retro sem manifestação, arquive-se 

independentemente de nova conclusão.

Do contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37088 Nr: 647-93.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAURI EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o prescrito no art. 10 da Lei nº 13.340/2016, suspendo o curso do 

presente feito até 27 de dezembro de 2018.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, atualizar o débito perseguido e indicar bens 

passíveis de penhora da parte executada.

Intimado e decorrido o prazo, determino o arquivamento dos autos.

Do contrário, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39293 Nr: 126-17.2012.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA SANTOS SILVA, GABRIEL JUNIOR SANTOS DE 

OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GABRIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Entendo que o pedido de fls. 152/159 deve ser manejado por meio de 

ação própria, mormente porque visa rediscutir a possibilidade do 

alimentante e a necessidade dos alimentandos, necessitando, destarte, de 

ampla dilação probatória.

Destarte, determino ao peticionante que promova-o na forma correta.

Sem prejuízo, retornem os autos ao arquivo definitivo com as baixas de 

estilo e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 2542-55.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEPENDENCIA S/A, ROBERTO APARECIDO 

COLACRAI, LAERCIO LAURINDO SPINELLA, ANDRE SKIRMUNT, ROBERTO 

GRAZIANO RUSSO, OSVALDO CARLOS DO PRADO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO NOGUEIRA DE 

LIMA NETO - OAB:143480/SP

 Vistos.

Cuida-se de Execução Fiscal que o Estado de Mato Grosso promove em 

desfavor de Independência S/A, Roberto Aparecido Colacrai, Laércio 

Laurindo Spinella, André Skirmunt, Roberto Graziano Russo e Osvaldo 

Carlos do Prado Silva.

Às fls. 25/44 o executado Laércio Laurindo Spinella manifesta no feito, 

apresentando objeção de não-executividade, pela qual alegou ilegitimidade 

passiva.

A empresa executada manifestou às fls. 57/94, requerendo o declínio da 

competência ao juízo universal em que corre seu processo de 

recuperação judicial.

O devedor André Skirmunt foi citado à fl. 111 e apresentou objeção de 

não-executividade às fls. 130/138, contra a qual se insurgiu o exequente 

(fls. 140/146).

À fl. 114 o exequente requereu a intimação da executada para comprovar 

o deferimento do pedido de recuperação judicial, bem como a existência 

de plano de recuperação judicial homologado.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Manifesto.

Primeiramente, defiro o pedido de fl. 114 e determino a intimação da 

empresa devedora, via DJe, na pessoa do causídico indicado à fl. 63, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o deferimento do pedido de 

recuperação judicial, apresentando, no mesmo prazo, o plano de 

recuperação judicial devidamente homologado.

Decorrido o prazo acima, com ou sem o cumprimento da ordem e, tendo 

em vista que a exequente, até a presente data, não foi intimada para se 

manifestar sobre a objurgatória de fls. 25/44, intime-a para, no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, sobre ela se manifestar, bem como para dizer 

sobre a eventual manifestação da empresa devedora, conforme 

determinado no parágrafo acima.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 27608 Nr: 2031-96.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o INSS foi intimado para se manifestar sobre o saldo 

proveniente da diferença entre o valor constante à fl. 158 e a parcela 

incontroversa (R$ 44.604,95), sob pena de preclusão e consequente 

liberação do saldo existente em favor do exequente (fl. 167vº) e que, 

devidamente intimado, quedou-se inerte (fl. 174vº), determino a expedição 

de alvará do saldo existente em favor da parte exequente, observando-se 

os dados insertos no petitório de fl. 174.

Expedido o respectivo alvará e levantada a quantia, diga a parte 

exequente em 5 (cinco) dias e, em seguida, venham-me conclusos para 

extinção do feito em razão do efetivo pagamento (art. 924, II do CPC).

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101469 Nr: 1263-24.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, 

PLANEJAMENTO, CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO – LTDA – EPP - GRUPO 

ATAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOES DOS SANTOS 

- OAB:18243/O

 Ref. 45: intime-se a parte contrária para, em cinco dias, exercer seu 

direito ao contraditório.

Decorrido o prazo, inexistindo impugnação ao pedido de ref. 45, 

expeça-se alvará em favor do município para levantamento dos valores 

depositados em ref. 7 e seus acréscimos legais.

Após, nada mais sendo requerido, certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99850 Nr: 391-09.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOAO PEREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELIA MENDES DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil dispõe que:

“§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.”

Considerando que a parte autora foi regularmente intimada para 

comparecer à audiência de conciliação e não justificou sua ausência, nos 

termos do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, aplico, em seu 

desfavor, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, devendo a 

quantia ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

Deixo de aplicar, por ora, sanção à parte ré, considerando não haver 

comprovante de sua intimação para a audiência designada.

Certifique-se o cumprimento da carta precatória expedida à ref. 18.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102172 Nr: 1641-77.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPGS, JPADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO COSTA PINTO - 

OAB:9.227/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Vista ao Ministério Público.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 84270 Nr: 4035-28.2016.811.0012

 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: Jailton Soares da SIlva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A pretensão relacionada à concessão de tutela de urgência já foi objeto 

de decisão judicial, inexistindo fatos novos hábeis a ensejar reanálise do 

pedido.

Assim, prossiga o feito com sua regular tramitação.

Considerando-se a resposta do ofício da Secretaria de Saúde deste 

Município, nomeio perita médica a Dra. Rhayanne Nayara Cândido 

Barzotto, que atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado 

na Rua Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se a perita nomeada para informar se aceita o encargo e designar 

dia, hora e local para realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88131 Nr: 1487-93.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 Inexistindo impugnação à penhora online realizada, defiro o pedido da 

parte exequente e determino a expedição de alvará em seu favor, para 

levantamento da quantia bloqueada à ref. 33, no montante de R$ 72,56 

(setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e seus acréscimos 

legais.

Determino, ainda, o protesto da decisão judicial que fixou a pensão 

alimentícia, nos moldes do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas e Protesto 

desta Comarca, encaminhando-se os documentos necessários para 

efetivação do protesto da dívida alimentícia atualizada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário. Ciência ao MP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010349-82.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR JUNIOR FERNANDES CORANDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO VERGINIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO)

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010349-82.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: HIGOR JUNIOR FERNANDES 

CORANDIM EXECUTADO: RAIMUNDO VERGINIO DE ARAUJO Defiro o 

pedido formulado pela parte exequente. Expeça-se alvará em favor da 

parte exequente para levantamento da quantia depositada em juízo e seus 

acréscimos legais. Caso o advogado pretende levantar os valores em seu 

nome, deverá possuir poderes específicos para o ato. Por outro lado, 

determino a intimação da parte exequente para esclarecer, em cinco dias, 

se concorda com a forma de pagamento apresentada pela parte 

executada, nos moldes do art. 916 do Código de Processo Civil. NOVA 

XAVANTINA, 20 de junho de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000019-43.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAMPOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000019-43.2018.8.11.0012 REQUERENTE: 

JOSE CAMPOS SOBRINHO REQUERIDO: AMERICEL S/A CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 55/2007/CGJ, impulsiono 

os autos nos seguintes termos: Tendo em vista a Petição de id. 13842916, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 21 de agosto de 2018, às 

07h00min, horário oficial de Mato Grosso, que realizar-se-á na sala de 

audiências do Juizado Especial desta Comarca. Intime-se a parte 

Reclamante, na pessoa de seu respectivo advogado, advertindo-a de que 

o seu não comparecimento acarretará na extinção do processo e 

condenação nas custas processuais. Intime-se a parte Reclamada, 

advertindo-a de que o seu não comparecimento acarretará na decretação 

de revelia. Nova Xavantina, 26 de junho de 2018. Altair Gonçalves Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000109-85.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SILVA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000109-85.2017.8.11.0012 EXEQUENTE: 

MARIA JOSE SILVA DE ABREU EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 

55/2007/CGJ, impulsiono os autos nos seguintes termos: Tendo em vista a 

Petição id. 13834203, intime-se a parte Exequente para manifestação, no 

prazo e 10 (dez) dias. Nova Xavantina, 26 de junho de 2018. Altair 

Gonçalves Junior Analista Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29978 Nr: 419-22.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITR(, Claudia Teles Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Brasil Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vaz Curvo - 

OAB:4715/MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão acostada às fls. 129, intime-se a parte 

autora para manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpre-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70024 Nr: 1653-63.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Aparecido Segate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio de Souza - 

OAB:17040/GO

 Vistos.

Intimem-se as partes do teor retorno dos autos da instância superior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51522 Nr: 729-57.2013.811.0044

 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: V.S. Carvalho-ME, Vedison da Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir de Oliveira Machado - ME, Jurandir de 

Oliveira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para que manifeste quanto à proposta de 

acordo de fl. 129, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14226 Nr: 671-35.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macotec Indústria Mecânica e Comércio Ltda, 

Vergílio de Witt, Dinea Fátima Fantinato de Witt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17291 Nr: 1373-44.2006.811.0044

 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: Carlos Roberto Liparizi, Ronaldo Liparizi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT, Tatiana Villar Prudêncio - OAB:9887-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 Vistos.

Intime-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Diante da inércia, certifique-se o decurso do prazo e arquive-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19114 Nr: 584-11.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barônio & Barônio Ltda - EPP/ME, Diamantino 

Barônio, Maria Terezinha Barônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 
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OAB:7.669-O/MT, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT, Louise 

Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o bem penhorado foi avaliado em 10 de dezembro de 

2014, estando a avaliação defasada, proceda-se nova avaliação, assim 

que recolhidas as custas necessárias ao Oficial de Justiça.

Com a juntada do laudo de avaliação, manifestem-se as partes sobre o 

laudo, em 10 dias, devendo ser feita a remessa dos autos ao exequente 

para apresentação de planilha de cálculo de atualização do débito.

Desde já, nomeio como leiloeiro judicial o Sr. Flares Aguiar da Silva (Dádiva 

Leilões), com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 

1836, Edifício Work Center, Sala 607, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, 

podendo este ter acesso aos autos para extração de cópias, se 

necessário.

Com o cumprimento, voltem os autos conclusos para designação de datas 

para hasta pública.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57418 Nr: 2707-35.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, NDM, Adriana Lourenço Dauto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diolino Rodrigues de Souza 

Filho - OAB:12.123/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT, NATALIA DE ANDRADE 

CASTELO BRANCO DINIZ - OAB:18020/B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte requerida, da 

audiência designada para o dia 26/09/2018 a ser realizada no Juízo 

Deprecado da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da 

comarca de Rondonópolis-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19519 Nr: 1000-76.2007.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Clarito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266

 Vistos.

Considerando que o acusado foi devidamente citado, apresentou resposta 

à acusação (fls. 256/256-v), verifico que não é o caso de se determinar a 

suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. Verifico ainda, 

que não restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do CPP

 Designo audiência de instrução e julgamento – nos termos do artigo 400, 

do Código de Processo Penal – para o dia 17/10/2018, às 15h00min.

Intimem-se e/ou requisitem-se a vítima, o acusado e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63677 Nr: 2215-09.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Onofre de Souza, José Alves de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Vistos.

Considerando que os acusados foram devidamente citados, apresentaram 

resposta à acusação (fls. 108/108-v e 113/116), verifico que não é o caso 

de se determinar a suspensão do processo nos termos do art. 366 do 

CPP. Verifico ainda, que não restaram evidenciadas as hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do CPP, motivo pelo qual afasto 

as preliminares aventadas pela defesa do acusado Ivanildo Onofre de 

Souza de ausência de justa causa e atipicidade, eis que consta nos autos 

indícios suficientes de autoria e materialidade, o que pode ser observando 

da análise do Boletim de Ocorrência (fls. 07/08), dos Termos de 

Depoimento das testemunhas Marlon Jeronimo de Oliveira (fls. 12/13) e 

Moacir Gaudino da Trindade (fls. 15/16) e Termo de Apreensão (fls. 

29/31).

 Designo audiência de instrução e julgamento – nos termos do artigo 400, 

do Código de Processo Penal – para o dia 17/10/2018, às 16h00min.

Intimem-se e/ou requisitem-se a vítima, o acusado e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64857 Nr: 2695-84.2015.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Cattapan, Vera Lucia Stella Cattapan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlone Alves de Assis - 

OAB:12.047/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A/MT

 VISTOS.

Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 79/80.

Intime-se o executado para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54558 Nr: 648-74.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionesclei Breda Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - 

OAB:16964-MT

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, o réu Dionesclei Breda Ferreira para que 

constitua novo advogado, em 10(dez) dias, com consequente vista para 

que apresente memoriais finais, no prazo legal. Cientifique-se que caso 

decorrido o prazo será nomeado Defensor Público para atuar na sua 

defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81698 Nr: 3142-04.2017.811.0044

 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: Nelson Balbino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Destarte, passo a sanear o processo e ordenar a produção da prova.
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 Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 

requerente e a existência de vínculo por parte do requerente em outra 

categoria de segurado junto a Previdência.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/09/2018, às 

16h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81695 Nr: 3139-49.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Orgina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Destarte, passo a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

 Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 

requerente e a existência de vínculo em outra categoria de segurado junto 

a Previdência por parte do cônjuge da parte autora .

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia17/09/2018, às 

17h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86081 Nr: 490-77.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fabio Bezerra Rochete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei 

n. 1.060/50.

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 (CPC, arts. 466 e 474).

As partes deverão indicar assistente técnico e apresentar quesitos, em 5 

dias, sob pena de preclusão.

Inadmissível a transação, desde já, designo audiência de instrução e 

julgamento para 13/08/2018, às 17:00 horas, oportunidade em que o(a) 

autor(a) deverá comparecer pessoalmente para tomada de seu 

depoimento pessoal, sob pena de confissão, bem como trazer suas 

testemunhas, independentemente de intimação, sob pena de desistência.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55668 Nr: 1506-08.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Vieira Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 84.

Desentranhe-se o documento de fls. 09/13, com a substituição do mesmo 

por cópia.

Intime-se a parte autora acerca da disponibilidade de retirada do 

respectivo documento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73241 Nr: 2868-74.2016.811.0044

 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: Edson Gabriel, Marli Gabriel, Rodrigo Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ademir Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos a 

GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção e as demais 

solicitações de fls. 54/54-v.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21255 Nr: 38-19.2008.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avolnei Ionidio Schula, Fudiko Miaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Jambiski Pinto dos 

Santos - OAB:31694/PR, Luciana Esteves Marrafão - OAB:26.346-PR, 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:6.005A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691/A/MT

 Vistos.

Intime-se as partes do retorno dos autos para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Diante da inércia, certifique-se o decurso do prazo e arquive-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52603 Nr: 1810-41.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lirge Maria Sartori Theotonio, Wellington 

Sanches Theotônio, Adilmar Sartori, Altair Sartori, Adilar Sartori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

se manifestar nos autos sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65 Nr: 356-22.1996.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado de Mato Grosso S.A - Bemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fázios Artigos do Vestuário Ltda, Milton 

Zounar, José Roberto Nunes Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Silva de Oliveira - 

OAB:8902, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, Waldomiro Vaz Ribeiro - OAB:2697/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77965 Nr: 1242-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Jonad Becker ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80015 Nr: 2218-90.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, em substituição da perita nomeada anteriormente, 

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, (CPC, arts. 466 e 474).

 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, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85528 Nr: 261-20.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biatriz Matos Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Os pontos controvertidos são: a condição de segurado da parte autora e 

sua incapacidade para o trabalho.

Considerando a necessidade de perícia nos autos, nomeio o Dr. Arlindo 

Rodrigues Rocha Junior, em substituição da perita nomeada anteriormente, 

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, (CPC, arts. 466 e 474).

 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, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intimem-se as partes desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22994 Nr: 1774-72.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Fiorentino Silva

 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:

 Processo nº: 1774-72.2008.811.0044 (Código 22994)

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ajuizada por VERA LUCIA 

FIORENTINO SILVA em face do INSS (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL), todos qualificados nos autos.

Instada a manifestar acerca dos cálculos apresentados pela parte 

executada, à parte exequente anuiu com os valores apresentados às fls. 

92/94 (fls. 95/96).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pelo exame do processado, constato que a parte exequente manifestou 

expressa anuência aos cálculos apresentados pela parte executada, 

razão pela qual HOMOLOGO os valores apresentados pela executada às 

fls. 92/94 para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se requisição de pequeno valor – RPV ou precatório requisitório, 

nos termos dos itens 2.12.2, 2.12.3 e seguintes da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria (CNGC).

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, volva-me os 

autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 24 de maio de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54408 Nr: 508-40.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Agostinho da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo recurso de apelação de fls. 110/120 e 124/127.

Abra-se vista a parte requerente, para querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68790 Nr: 1202-38.2016.811.0044

 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: Aparecida Dias Macaúba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc.

Recebo recurso de apelação de fls. 122/134.

Considerando que já foi apresentada as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85330 Nr: 159-95.2018.811.0044

 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: Deolinda Gandolfo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Destarte, passo a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

 Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 

requerente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/09/2018, às 

16h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83296 Nr: 3901-65.2017.811.0044

 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 Lucia Santos do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Destarte, passo a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

 Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 

requerente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/09/2018, às 

17h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86078 Nr: 487-25.2018.811.0044

 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: Alcedina Ferreira dos 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Destarte, passo a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

 Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 

requerente e a existência de vínculos em outra categoria de segurado 

vinculado junto a Previdência.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/09/2018, às 

17h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86224 Nr: 528-89.2018.811.0044

 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: Elias Fernandes de 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:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Destarte, passo a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

 Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 

requerente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/09/2018, às 

18h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54076 Nr: 205-26.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento do acordo acostado às fls. 150/151.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53648 Nr: 2843-66.2013.811.0044

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Ferreira Pedroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento do acordo acostado às fls.164/165.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16486 Nr: 569-76.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Simões, Edite Conceição da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Nivaldo José Padilha - OAB:5138, Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos.

Tendo em vista o lapso temporal dos autos, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção da ação.

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54899 Nr: 938-89.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Bastos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 ( cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento do acordo acostado às fls.132/133.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58249 Nr: 3234-84.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Garcia Ricalde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente do retorno dos autos, sendo desnecessária a 

intimação do requerido, conforme decisão do TRF (fl. 71), de acordo com a 

Portaria Conjunta 1ª CRP-BA/INSS nº 002, de 11 de dezembro de 2017.

Diante da inércia, certifique-se o decurso do prazo e arquive-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64179 Nr: 2429-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, observo, que a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento no feito (fl. 63), por meio de seu advogado, porém à fl. 60 

há o pedido de que as intimações/publicações sejam realizadas 

exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, posto isso, 

determino à Secretaria que proceda as anotações necessárias para, que 

conste como advogado para receber as publicações/intimações o douto 

acima mencionado.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80673 Nr: 2566-11.2017.811.0044

 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: Benedita Barbosa Segate

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Fundo Municipal 

de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as 

provas que pretendem produzir, ou manifestarem sobre a possibilidade de 

julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69157 Nr: 1336-65.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Takenori Tamashiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Vistos.

Considerando que o acusado foi devidamente citado, apresentou resposta 

à acusação (fls. 76/77-v), verifico que não é o caso de se determinar a 

suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. Verifico ainda, 

que não restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento – nos termos do artigo 400, 

do Código de Processo Penal – para o dia 14/11/2018, às 17h00min.

Intimem-se e/ou requisitem-se a vítima, o acusado e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79222 Nr: 1878-49.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.
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Considerando que o acusado foi devidamente citado, apresentou resposta 

à acusação (fls. 33/34-v), verifico que não é o caso de se determinar a 

suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. Verifico ainda, 

que não restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento – nos termos do artigo 400, 

do Código de Processo Penal – para o dia 14/11/2018, às 13h00min.

Intimem-se e/ou requisitem-se a vítima, o acusado e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80978 Nr: 2746-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Cruvinel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 81194 Nr: 2842-42.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Darc da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 82235 Nr: 3442-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adelia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86959 Nr: 924-66.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Alves Bernardo, Santa Maria 

Empreendimentos e Participações Ltda, Anibal Manoel Laurindo, Elenice 

Polaroti Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 20 (vinte) dias DIAS

AUTOS N.º 924-66.2018.811.0044

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Florisberto Leal

PARTE RÉ: Silvano Alves Bernardo e Santa Maria Empreendimentos e 

Participações Ltda e Anibal Manoel Laurindo e Elenice Polaroti Laurindo

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 600.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O Autor é legitimo ocupante/possuidor de um imóvel 

rural denominado “Fazenda Entre Rios II”, situada no Município de 

Paranatinga/MT, com área de 534,1766 hectares, materializados pelos 

marcos geodésicos, azimutes verdadeiros e distancias, insertas no 

memorial descritivo, devidamente Georreferenciada e Certificada pelo 

INCRA sob o Código - 36e1d130-7b4b-4193-944c-dbc97e64a6ea. 

Conforme Planta e Memorial em anexo.A referida área é parte integrante 

de uma área maior, sendo áreas contiguas de propriedade do Requerente, 

possuindo CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR: 

MT-5106307-AA19C8AF30A04C71B72E52C414FFF641 – e CAR n: 

MT-5106307-40A9.E1B6.8F65.454C.911D.570C.27DD.AAA9 – bem como 

LICENÇA AMBIENTAL – APF N. 3985/2016.O Imóvel pode ser descrito e 

individualizado com as seguintes Confrontações:NORTE - MARGEM 

DIREITA DO CÓRREGO DA CUIA.FAZENDA DAS OLIVEIRAS – SILVANO 

ALVES BERNARDO.SUL: FAZENDA ENTRE RIOS I - FLORISBERTO 

LEALLESTE: FAZENDA ENTRE RIOS I - FLORISBERTO LEAL.OESTE - 

MARGEM DIREITA DO CÓRREGO DA CUIA.FAZENDA DAS OLIVEIRAS – 

SILVANO ALVES BERNARDO.FAZENDA MATÃO – ANÍBAL MANOEL 

LAURINDO.DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL .A ocupação do imóvel pelo Autor 

se deu por força de dois instrumentos de cessão de direitos 

possessórios, anexos com esta inicial, abaixo descriminados:Direitos 

possessórios havidos do Sr. Lauro Marvulle e s/m Antônia C. G. Marvulle, 

através de Contrato Particular de Compra e Venda e Cessão de Direitos 

Possessórios, pactuado em 22/01/2002, tendo como antecessores o Sr. 

Ciro Vicente Valandro, Sr. Milton Luiz Ávila Savoldi, conforme Instrumentos 

em anexo.Direitos possessórios havidos do Sr. Lauro Marvulle e s/m 

Antônia C. G. Marvulle, através de Contrato Particular de Compra e Venda 

e Cessão de Direitos Possessórios, pactuado em 13/03/2002, tendo como 

antecessores o Sr. Silvano Alves Bernardes, conforme Instrumentos em 

anexo.O Autor desde a aquisição da posse encontra-se exercendo a 

posse mansa e pacifica, sem oposição ou contestação de terceiros ou 

quem quer que seja, nem mesmo de confinantes, ocupando, explorando e 

usufruindo do imóvel rural, com exploração agrícola e pecuária, cumprindo 

sua função. social, gerando empregos indiretos e produzindo renda, 

estando toda a área cercada.O imóvel usucapiendo é parte integrante de 

uma área maior de propriedade do Autor, sendo áreas contiguas, com 

benfeitoras como casa sede, estradas, divisões tipo talhões, cercas, 

porteiras, diversas arvores frutíferas, servindo as áreas em mata como 

reserva ambiental da área maior. DA POSSE DO IMÓVEL.O Autor ocupa o 

imóvel, por si e seus antecessores, há mais de 25 anos, sem contestação 

ou qualquer oposição de terceiros, exercendo de modo ininterrupto e com 

animus domini, cumprindo a função social, aproveitando racionalmente a 

área com produção e gerando empregos indiretos, portando com natureza 

ad usucapionem. Autor desde a aquisição do domínio e direitos 

possessórios encontra-se exercendo a posse mansa, pacifica e 
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ininterrupta, do qual se comprova por diversos documentos em anexo, tais 

como:- Boletim de Ocorrência lavrado em 18/09/2006 onde se relata 

incêndio na Fazenda Nossa Senhora Aparecida e Fazenda Entre Rios.- 

Relatório de Constatação elaborado pela Delegacia de Polícia Civil de 

Paranatinga/MT, em 16/09/2013, constatando incêndio na Fazenda Nossa 

Senhora Aparecida (área maior do Requerente), onde relata a queima de 

aproximadamente 800 hectares de pasto na área que faz divisa com a 

Estrada Vicinal e Fazenda Agrochapada (Faz. Entre Rios), bem como 

danos causados em aproximadamente 8.000 metros de cerca, porteiras, 

placas de localização, e ainda uma casa de madeira (deposito de guarda 

sal para o gado).- A área se encontra georeferenciada e certificada junto 

ao INCRA, Fazenda Entre Rios II – sob o Cód. 

36e1d130-7b4b-4193-944c-dbc97e64a6ea.- CCIR e ITR devidamente 

declarado e recolhido pelo Requerente ao longo dos anos de exercício da 

posse. Além de todos os comprovantes já abarcados, tem-se também que 

o Autor, durante todos esses anos, vem realizando o pagamento dos 

respectivos impostos que incidem sobre o imóvel, mais precisamente o 

CCIR (999.954.073.040-7), e ITR (8.688.986-9), zelando e cuidando do 

mesmo como se dono fosse, com ânimo de proprietário, conforme se 

constata dos documentos anexo, bem como procedendo com as licenças 

a m b i e n t a i s  n e c e s s á r i a s ,  c o n f o r m e  C A R : 

MT-5106307-AA19.C8AF.30A0.4C71.B72E.52C4.14FF.F641.Desde 

aquisição dos direitos possessórios, o Autor exerce ações como se fosse 

o próprio dono. Os vizinhos/confinantes do imóvel usucapiendo sempre 

respeitaram as divisas/limites, não tendo sofrido nenhuma contestação ou 

oposição, evidenciando, dessa forma, o animus domini.A posse se 

prolonga de modo ininterrupto pelo Autor e seus antecessores, por 

tempos imemoriais, sem qualquer tipo de contestação ou oposição.DA 

INCIDÊNCIA DA POSSE SOBRE O DOMÍNIO.A posse exercida pelo Autor 

sobre a totalidade da área de 534,1766 hectares, esta incidindo 

diretamente sobre o domínio dos Réus, sendo nas seguintes 

proporções:SOBRE A MATRICULA N. 3.095 DO RGI PARANATINGA/MT – 

EM NOME DE SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA. – a posse exercida esta incidindo sobre 96,2164 hectares.SOBRE 

A MATRICULA N. 810 DO RGI PARANATINGA/MT – EM NOME DE ANÍBAL 

MANOEL LAURINDO e s/m ELENICE POLAROTI LAURINDO – a posse 

exercida esta incidindo sobre 438,5223 hectares. Deste modo, perfaz a 

totalidade do imóvel usucapiendo de 534,1766 hectares, conforme 

CROQUI (Levantamento Topográfico) em anexo, demonstrando a exata 

incidência da posse exercida pelo Autor sobre o domínio dos Réus. Posse 

ad usucapionem é a que contém os requisitos exigidos pelos arts. 1.238 a 

1.242 do Código Civil, sendo o primeiro deles o ânimo de dono (animus 

domini ou animus rem sibi habendi). Requer-se, de um lado, atitude ativa do 

possuidor que exerce os poderes inerentes à propriedade; e, de outro, 

atitude passiva do proprietário, que, com sua omissão, colabora para que 

determinada situação de fato se alongue no tempo.Exatamente esta é a 

qualidade da posse do Autor, agindo como sua, e como sua efetivamente 

é pelo lapso temporal, conjugada com os Instrumentos de cessão de 

direitos possessórios, transferidos para o mesmo.Observa-se, pelo 

investimento dispensado na área, que o Autor durante todos esses anos, 

vem investindo e efetuando manutenção no imóvel usucapiendo, assim, 

operando como se fosse o próprio dono, estando presente, dessa forma, 

o animus domini. 2.3 – Da Citação dos Confinantes.Conforme demonstrado 

no início desta peça, bem como pelo croqui em anexo, a área objeto da 

presente usucapião faz confrontação com as seguintes áreas:Ao Norte à 

margem direita do Córrego da Cuia – com Fazenda das Oliveiras de posse 

de Silvano Alves Bernardo – Processo de Usucapião – Cód. 9500 – 1ª 

Vara de Paranatinga/MT. Ao Sul com a Fazenda Entre Rios I de 

propriedade e posse do próprio Requerente – Processo de Regularização 

n. 570592/2007 – INTERMAT.Ao Leste, também com a Fazenda Entre Rios I 

de propriedade e posse do próprio Requerente – Processo de 

Regularização n. 570592/2007 – INTERMAT. Ao Oeste à margem direita do 

Córrego da Cuia, com Fazenda das Oliveiras de posse de Silvano Alves 

Bernardo; e com Fazenda Matão de propriedade de Aníbal Manoel 

Laurindo, ora requerido.Assim, apenas se faz necessária a citação do 

confrontante – FAZENDA DAS OLIVEIRAS na pessoa do Sr. SILVANO 

ALVES BERNARDO, pois as demais confrontações são com o próprio 

Requerente e com o próprio Requerido – Aníbal Manoel Laurindo, matricula 

n. 810 do RGI/Paranatinga/MT.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “...um imóvel rural denominado 

“Fazenda Entre Rios II”, situada no Município de Paranatinga/MT, com área 

de 534,1766 hectares...”

DESPACHO: Vistos,Ante o pagamento da primeira parcela das custas 

judiciais, recebo a inicial.Proceda-se a citação dos requeridos, para que 

respondam a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências previstas no artigo 334 do CPC.Citem-se, via edital, pelo 

prazo de 20 (vinte) dias, terceiros e possíveis interessados, na forma da 

lei.Proceda-se a citação dos confinantes do imóvel usucapiendo, bem 

como de seus cônjuges, devendo o oficial de justiça encarregado das 

diligências, percorrer toda a linha de confrontação do imóvel e aí proceder 

a citação de todas as pessoas ali localizadas, mesmo que não constem do 

mandado, para apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

as advertências legais.Intimem-se o Município de localização do imóvel, o 

Estado de Mato Grosso e a União Federal, para que manifestem interesse 

na causa, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram.Dê-se ciência ao Representante do Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Cristina Beraldi, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Paranatinga - MT, 25 de junho de 2018.

Mairlon de Queiroz Rosa

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 7578 Nr: 188-10.2002.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, 

Clverson de Figueiredo Pintel, Raimar Abílio Bottega, Jean Luís Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson de Figueiredo Pintel 

- OAB:5380, Jean Luiz Teixeira - OAB:4737/MT, Murilo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:3127-A/ MT, Raimar Abílio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

DANIEL SCHILO, OAB/MT 9954, para proceder a devolução destes autos 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa e outras providências legais e disciplinares a serem 

adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29898 Nr: 339-58.2011.811.0044

 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: Márcio José Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

DANIEL SCHILO, OAB/MT 9954, para proceder a devolução destes autos 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa e outras providências legais e disciplinares a serem 

adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53895 Nr: 23-40.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Elaine Aparecida Carlini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

DANIEL SCHILO, OAB/MT 9954, para proceder a devolução destes autos 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa e outras providências legais e disciplinares a serem 

adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55000 Nr: 1017-68.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacy Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

DANIEL SCHILO, OAB/MT 9954, para proceder a devolução destes autos 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa e outras providências legais e disciplinares a serem 

adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59398 Nr: 236-12.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

DANIEL SCHILO, OAB/MT 9954, para proceder a devolução destes autos 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa e outras providências legais e disciplinares a serem 

adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74587 Nr: 3408-25.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

DANIEL SCHILO, OAB/MT 9954, para proceder a devolução destes autos 

no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa e outras providências legais e disciplinares a serem 

adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60266 Nr: 665-76.2015.811.0044

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Lima Pereira, Vanessa Bortolo Cruz - 

ME, Vilson Pires, Paulo José Canaverde Costa, Vanessa Bortolo Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613, Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

ROQUE PEREIRA NETO – OAB 5613/MT, representando o polo passivo., 

para proceder a devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa e 

outras providências legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo 

(Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63453 Nr: 2079-12.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Ribeiro & CIA Ltda -EPP, Antonio Carlos 

Ribeiro, Luiz Fernando Conde Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67237 Nr: 530-30.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agromata Produtos Agropecuarios Ltda, João 

Luiz Cintra Silveira, Noel Luiz da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 
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Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67243 Nr: 533-82.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER DOMINGOS MELO - ME, Cleber 

Domingos Melo, Adriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67245 Nr: 534-67.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DE S. P. DI DOMENICO - ME, Arleide de 

Souza Pereira Di Domenico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67248 Nr: 537-22.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Antonio da Silva, Jurandir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67259 Nr: 546-81.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA ME, Uilton Gomes Campos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71149 Nr: 2073-68.2016.811.0044

 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 Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Luis Zandonadi, Jane Geraldo 

Vertuan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73928 Nr: 3140-68.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises R Pereira - ME, Moises Rodrigues 

Pereira, Antonio Pereira Cesar, Jucimara Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76242 Nr: 468-53.2017.811.0044

 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 Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Aparecida Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77626 Nr: 1102-49.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADENIR CELLONI, ALLAN TERRA DE JESUS 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77631 Nr: 1107-71.2017.811.0044

 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 Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hidraulica Exata Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84076 Nr: 4284-43.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Teixeira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84086 Nr: 4292-20.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaldo Fagundes Franco, José Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84088 Nr: 4294-87.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Marques de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73467 Nr: 2968-29.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U G C MIRANDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 
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OAB:17720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83909 Nr: 4198-72.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. Ribeiro & CIA Ltda -EPP, Antonio Carlos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84072 Nr: 4281-88.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes de Campos - 

OAB:22088/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO TAQUES LEITE - 

OAB:13768

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

MARCELLO TAQUES LEITE, OAB/MT 13768, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25589 Nr: 1605-51.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nufarm Indústria Química e Farmacêutica S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropar Comércio e Representações Ltda, 

Cleocir Bugoni, Ernandes Carlos do Nascimento, Paulina Alves de 

Carvalho, Elisane Laguião Bugoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Aires de Melo - 

OAB:11.761/CE, Alexandre Aguiar Maia - OAB:10.072/CE, Renia 

Bezerra Reis - OAB:31.371/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Francisco Carvalhal 

de Oliveira Junior - OAB:55.499/PR, Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR – OAB 

55.499/PR, representando o polo passivo., para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52364 Nr: 1565-30.2013.811.0044

 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: Roberto Jose Ferreira, Alice Maria Machado Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Suzuki Marinho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Getúlio Baldoino da Silva Terra 

Júnior - OAB:15.193 - MT, Nylvan José da Silva - OAB:17805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB: 17805/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 33267 Nr: 1505-91.2012.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonlay Ilto Mainardi, Olita Maria Mainardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Tanara Bastos de 

Lima - OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, 

Euder Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

ANDREIA DELA JUSTINA, OAB/MT 13133, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31379 Nr: 1814-49.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonlay Ilto Mainardi, Olita Maria Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 
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Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13133

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

ANDREIA DELA JUSTINA, OAB/MT 13133, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28967 Nr: 1964-64.2010.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Paulo Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Resil Agropecuária e Imobiliária S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiton Lazzari - OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B/MT, para proceder a devolução destes 

autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73399 Nr: 2934-54.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Pasini, Odete Lourdes Bergamaschi Pasini, João 

Ivair Pasini, Rosmeri Locatelli Pasini, Vanderlei Pasini, Maria do Carmo 

Pasini, João Francisco do Nascimento, Giuseppe Castelli, Marilene Pasini, 

Martim Norberto Post, Heriberto Dall'Agnol, Neiva Terezinha Cenci 

Dall'Agnol, Hugo Burille Dall'Agnol, Fernando Pacheco Di Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Kipper, Mauri Kuika, Divino Bugre, Geneci 

Wolf, Valter de Oliveira, Nivaldo, Cleude Nure, Lindomar, Divino, Daniel 

Gaspar, Egon Fridrich Koellm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, José Mauricio da Paz Neto - OAB:24301-MT, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr.JOSÉ 

MAURÍCIO DA PAZ NETO, OAB/MT 24301, para proceder a devolução 

destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24515 Nr: 548-95.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 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: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5726/B

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

EVANDRO SANTOS DA SILVA – OAB 5726-B/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54348 Nr: 457-29.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Inácio Pereira, Hospital Municipal de 

Paranatinga, Francisco Pedro Bezerra da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaiza Aparecida Marques 

Freitas - OAB:24086-O/MT, João Ricardo Filipak - OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS, OAB/MT 24086-O, para 

proceder a devolução destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras 

providências legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 

431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 59398 Nr: 236-12.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos vertidos na exceção de 

pré-executividade, somente para reduzir a multa diária ao patamar de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais).

Condeno o excepto ao pagamento das custas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios.

Remetam-se os autos ao Contador para novo cálculo de multa diária, 

considerando o valor acima fixado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77471 Nr: 1023-70.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenilda Maria dos Santos de Queiroz, 

Jussara Martins Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaiza Aparecida Marques 

Freitas - OAB:24086-O/MT
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS, OAB/MT 24086-O, para 

proceder a devolução destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras 

providências legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 

431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29683 Nr: 124-82.2011.811.0044

 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: Jorge Matoso Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

CATIANE MICHELE DIAS – OAB 12.188/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53620 Nr: 2816-83.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

CATIANE MICHELE DIAS – OAB 12.188/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55087 Nr: 1083-48.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ivone Araújo Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

CATIANE MICHELE DIAS – OAB 12.188/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60385 Nr: 714-20.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sivaldo Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

CATIANE MICHELE DIAS – OAB 12.188/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60807 Nr: 902-13.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alciene Aparecida Nunes Sacramento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

CATIANE MICHELE DIAS – OAB 12.188/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82243 Nr: 3449-55.2017.811.0044

 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: Maria Mercedes Sehn Hackenhaar

 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, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

CATIANE MICHELE DIAS – OAB 12.188/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85489 Nr: 235-22.2018.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA ME, Uilton Gomes Campos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, Rafael Gomes de Campos - OAB:22088/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

RAFAEL GOMES DE CAMPOS, OAB/MT 22088-O, para proceder a 

devolução destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27920 Nr: 914-03.2010.811.0044

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Valdir Stacke, Ivete Antonia Stacke, Diego 

Antonione Stacke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Martins - 

OAB:84.314-SP, Leislie F. Haenisch - OAB:20.099/GO

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

EVANDRO SILVA SALVADOR – OAB 10.773-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53712 Nr: 2914-68.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce Vieceli Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

EVANDRO SILVA SALVADOR – OAB 10.773-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53821 Nr: 3024-67.2013.811.0044

 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: Maria madalena de Jesus Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

EVANDRO SILVA SALVADOR – OAB 10.773-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53841 Nr: 3044-58.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Correa Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

EVANDRO SILVA SALVADOR – OAB 10.773-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53957 Nr: 87-50.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednéia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

EVANDRO SILVA SALVADOR – OAB 10.773-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54039 Nr: 168-96.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Muniz de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

EVANDRO SILVA SALVADOR – OAB 10.773-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55260 Nr: 1228-07.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calixto Rodrigues Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

EVANDRO SILVA SALVADOR – OAB 10.773-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62728 Nr: 1774-28.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Silvana Gregório Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, Vilson Pires, 

Câmara Municipal de Paranatinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Rosângela da Silva Capelão - OAB:8944/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

EVANDRO SILVA SALVADOR – OAB 10.773-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58651 Nr: 3478-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Silva Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália de Andrade Castelo 

Branco Diniz - Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

EVANDRO SILVA SALVADOR – OAB 10.773-A/MT, para proceder a 

devolução destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28587 Nr: 1584-41.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Rodrigues Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. Thais 

Veiga de Campos, OAB/MT 23859, para proceder a devolução destes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78829 Nr: 1675-87.2017.811.0044

 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: João Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. Thais 

Veiga de Campos, OAB/MT 23859, para proceder a devolução destes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82983 Nr: 3765-68.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Borges da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. Thais 

Veiga de Campos, OAB/MT 23859, para proceder a devolução destes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83230 Nr: 3879-07.2017.811.0044

 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: Multi Marcas e Acessórios, Deides Mendonça Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comércio de Calçados Kerolyn Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. Thais 

Veiga de Campos, OAB/MT 23859, para proceder a devolução destes 

autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora 

de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72344 Nr: 2566-45.2016.811.0044

 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: José Luiz Paulino Filisbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilio Faria Costa, Cícero de Faria Costa, 

Roberto Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE MAROSTICA DE 

OLIVEIRA - OAB:11962, José Paulo Dias da Silva - OAB:25442/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETO THEODORO - 

OAB:11675, Lucia Rossetto Theodoro - OAB:11675-B/MT, Marcelo 

Antonio Theodoro - OAB:11672-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a advogada Dra. 

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA, OAB/MT 11962, para proceder a 

devolução destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 2341-93.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nair Brito de Oliveira

 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: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OAB 9.539/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56889 Nr: 2369-61.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinéia Maria Ramos Pereira

 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, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OAB 9.539/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56905 Nr: 2382-60.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Oliveira Soares da Silva

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OAB 9.539/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56998 Nr: 2421-57.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Gomes Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OAB 9.539/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57016 Nr: 2438-93.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanize Rodrigues Siqueira

 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, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OAB 9.539/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57025 Nr: 2447-55.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Perius da Silva

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OAB 9.539/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57068 Nr: 2480-45.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora dos Santos

 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, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OAB 9.539/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 2575-75.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira da Silva

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OAB 9.539/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57218 Nr: 2576-60.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiva Rosa Pinheiro

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Nos termos da Legislação vigente, do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dra. 

SILVANA GREGÓRIO LIMA – OAB 9.539/MT, para proceder a devolução 

destes autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências legais 

e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57103 Nr: 2507-28.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Aparecida de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Fagundes 

Magalhães - OAB:14.567/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, RAFAEL GOMES DE CAMPOS - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Augusto Lino Corrêa 

da Costa - OAB:13.633

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

RAFAEL GOMES DE CAMPOS, OAB/MT 22088-O, para proceder a 

devolução destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57527 Nr: 2782-74.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Administradora de Bens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Aparecida de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487, RAFAEL GOMES DE CAMPOS - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12900/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

RAFAEL GOMES DE CAMPOS, OAB/MT 22088-O, para proceder a 

devolução destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69654 Nr: 1514-14.2016.811.0044

 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: Ademir Dalla Vechia, Lucineide Terezinha dos Santos 

Vechia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Gomes Bezerra, Andreia Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Pereira Nunes Filho - 

OAB:21015/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ e da 

Portaria N°. 34/2018 que Dispõe sobre a realização de Correição nas 

comarcas integrantes do Polo VIII, no período de 16 a 19 de julho de 2018, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

RAFAEL GOMES DE CAMPOS, OAB/MT 22088-O, para proceder a 

devolução destes autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa e outras providências 

legais e disciplinares a serem adotadas por este juízo (Art. 431 ao 436 

CNGC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-20.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000159-78.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO SCHNEIDER (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000169-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES BARBOSA 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000170-10.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARTINS DOS 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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/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: 1000415-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO MENDES CARDOSO (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 estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

20/09/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CARVALHO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - 

MT21093/O, da audiência de conciliação designada para o dia: 20/09/2018 

Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para 

comparecer acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de 

intimação. Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor 

acarretará a extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem 

como da condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudio Veiculos (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000016-55.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO, Ato / Negócio Jurídico]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RUY PORTELLA DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: CLAUDIO VEICULOS 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 , 26 de junho 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: 1000016-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUY PORTELLA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOMES DE SOUZA OAB - MT21739/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Claudio Veiculos (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000016-55.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO, Ato / Negócio Jurídico]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RUY PORTELLA DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: CLAUDIO VEICULOS 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 , 26 de junho 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010003-35.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DOIDAO LTDA - ME (EXECUTADO)

LG ELETRONICS DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010003-35.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 933,40; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA 

MESQUITA DE SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: COMERCIAL DOIDAO LTDA 

- ME, LG ELETRONICS DO BRASIL Senhor(a): NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELLA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogada da requerida Comercial Doidão Ltda-ME, para ciência dos 

cálculos apresentado pela Contadora judicial, PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 

de junho 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010003-35.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DOIDAO LTDA - ME (EXECUTADO)

LG ELETRONICS DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010003-35.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 933,40; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA 

MESQUITA DE SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: COMERCIAL DOIDAO LTDA 

- ME, LG ELETRONICS DO BRASIL Senhor(a): ARLON DE SOUZA PORTO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da 

Exequente: Maria de Fátima Mesquita de Souza , para ciência dos cálculos 

apresentado pela Contadora judicial, PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de junho 

de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010003-35.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MESQUITA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLON DE SOUZA PORTO OAB - MT0017958A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DOIDAO LTDA - ME (EXECUTADO)

LG ELETRONICS DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010003-35.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 933,40; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

(1111). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA 

MESQUITA DE SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: COMERCIAL DOIDAO LTDA 

- ME, LG ELETRONICS DO BRASIL Senhor(a): FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado da Executada, para ciência dos cálculos 

apresentado pela Contadora judicial, PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de junho 

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: 8010146-53.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010146-53.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA MADALENA MATOS Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Senhor(a): REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 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. Despacho/Decisão: XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 

2º, inciso III da Lei 11.419/2006) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de 

Direito. 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, 26 de junho 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: 1000126-88.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

URSULA NETA TORRES MOURAO BARBOSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000126-88.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 2.699,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

URSULA NETA TORRES MOURAO BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Senhor(a): DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de Advogado da REQUERIDA , nos termos do processo 

acima indicado, para efetuar o pagamento no valor de R$ 6.074,26, no 

prazo de quinze dias, conforme determinação na decisão/sentença. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 26 de junho de 2018. Atenciosamente, NILSON 

ABREU DOS SANTOS 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159976 Nr: 438-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Felipe Nascimento de Leoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique o Cartório se o requerido apresentou defesa prévia, dentro do 

prazo legal.

Após, vistas ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152489 Nr: 9194-12.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR MIGUEL DA CUNHA, TEREZINHA 

GALHARDO NOGUEIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133958 Nr: 860-86.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFAP, KGPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO LUIZ DOS ANJOS 

LEITAO - OAB:13.409/PA

 Intimo o advogado da parte autora para manifestar-se acerca da juntada 

da carta precatória de ref.66.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131649 Nr: 1-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni de Oliveira Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o douto advogado da parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de Ref. 49, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163019 Nr: 1773-34.2018.811.0013

 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: JOAO PENHA MELGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da 

cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como 

objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a 

viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano 

iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação 

de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em 

razão dos custos do procedimento comum.

Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em 

urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente 

ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil.

O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por indução, 

mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial. A 

aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação 

judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas 

de certeza do caso concreto, que é necessária para possibilitar a 

argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades 

absolutas, mas de certeza do caso concreto.

Partindo desse preceito entendo que se fazem presentes nos autos os 

requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida.

Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem 

como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado 

que há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida.

Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele 

que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da 

percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que 

diante dos fatos alegados até então, resta caracterizado.

Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se 

apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos 

irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata 

pretendida.

Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra 

respaldo legal.

Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela.

Oficie-se à Gerência Executiva do INSS para que no prazo de trinta dias 

implante o benefício previdenciário de auxílio doença em favor do autor.

Após, aguarde-se a realização de perícia técnica.

Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167833 Nr: 4033-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Outros procedimentos de jurisdição voluntária->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO PEDRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista a parte autora para impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 104381 Nr: 3887-48.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Nozor Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Guimarães Soares - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se ao requerido pela P.G.E.

Após, vistas ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163879 Nr: 2103-31.2018.811.0013

 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: Norma Palason Ruiz, Margarete Ruiz Resquetti 

Cerqueira , Anésio Ruiz Júnior, Norma Regina Ruiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., Marlei Ferreira 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT16.691 A

 Vistos.

Certifique-se o cartório se MARLEI FERREIRA SIQUEIRA foi devidamente 

citada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118571 Nr: 3077-39.2016.811.0013

 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): MARIO BATISTA DE SOUZA, RAMÃO 

ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara

2ª Vara

Portaria

Disciplina e regulamenta a participação de crianças e adolescentes na 

vigésima sexta (26ª) edição da Exposição Agropecuária de Pontes e 

Lacerda (EXPOESTE), a se realizar entre os dias onze (11) e quinze (15) 

de julho de dois mil e dezoito (2018).

O Excelentíssimo Senhor Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz 

de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, com competência 

privativa para a matéria relativa à Infância e Juventude, no exercício de 

suas atribuições que lhe conferem o art. 227 da Constituição da República 
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e os arts. 4º, 6º, 80, 146, 149 e 194 da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA); Considerando que são garantidos à 

criança e ao adolescente os direitos fundamentais à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária;Considerando que é dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação desses direitos (art. 4º do ECA);

Considerando que, para fruição plena desses direitos, deve ser garantido 

à criança e ao adolescente acesso a espaços culturais, esportivos, de 

informação, diversões, espetáculos e de lazer adequados à 

idade;Considerando que é dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente (art. 70 do 

ECA);Considerando a necessidade de disciplinar e regulamentar a 

participação de crianças e adolescentes na vigésima sexta (26ª) edição 

da Exposição Agropecuária de Pontes e Lacerda (EXPOESTE), a se 

realizar entre os dias onze (11) a quinze (15) de julho de dois mil e dezoito 

(2018);

Resolve baixar as seguintes regulamentações e recomendações a serem 

obrigatoriamente observadas, sob pena de incidir em crime de 

desobediência, além de outras sanções cabíveis:

Capítulo I

Das disposições preliminares

Art. 1º Nos termos da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), considera-se criança a pessoa até doze (12) anos de 

idade incompletos e adolescente aquela entre doze (12) e dezoito (18) 

anos de idade.

Art. 2º Para efeitos desta portaria, considera-se:

a) Pais: os genitores constantes do registro de nascimento ou do 

documento de identificação da criança ou do adolescente;

b) Responsável: pessoa que detém a guarda ou a tutela da criança ou do 

adolescente;

c) Parente: qualquer ascendente (avós ou bisavós) ou colateral maior, até 

o terceiro grau (irmãos e tios);

d) Acompanhante: pessoa maior de dezoito (18) anos, expressamente 

autorizada pelo pai, mãe ou responsável legal, mediante autorização por 

escrito, cujo modelo consta do Anexo Único desta Portaria.

Capítulo II

Da 26ª EXPOESTE

Art. 3º São permitidas a entrada e permanência de crianças no Parque de 

Exposições, durante o decurso da vigésima sexta (26ª) edição da 

Exposição Agropecuária de Pontes e Lacerda (EXPOESTE) até a uma hora 

e trinta minutos (01h30min), desde que acompanhadas dos pais, 

responsável ou parente maior de idade.

Art. 4º São permitidas a entrada e permanência de adolescentes com até 

quinze (15) anos de idade no Parque de Exposições, durante o decurso 

da vigésima sexta (26ª) edição da Exposição Agropecuária de Pontes e 

Lacerda (EXPOESTE) até a uma hora e trinta minutos (01h30min), desde 

que acompanhados dos pais, responsável, parente ou acompanhante 

maior de idade.

Parágrafo único. A conferência dos documentos e da assinatura dos pais 

ou responsável constantes do bojo da respectiva autorização de que trata 

a alínea "d" do art. 1º desta Portariadeverá ser realizada pelo próprio 

Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, por meio de preposto designado para 

tal mister e devidamente identificado no referido instrumento.Art. 5º São 

permitidas a entrada e permanência de adolescentes com dezesseis (16) 

e dezessete (17) anos de idade no Parque de Exposições, durante o 

decurso da vigésima sexta (26ª) edição da Exposição Agropecuária de 

Pontes e Lacerda (EXPOESTE) até a uma hora e trinta minutos (01h30min), 

independentemente de autorização dos pais ou responsável.

Art. 6º As crianças e os adolescentes, seus pais, responsáveis, parentes 

e acompanhantes deverão sempre portar documentos de identificação.

Parágrafo único. Os tutores, curadores e guardiães deverão, outrossim, 

portar o original ou cópia autenticada dos respectivos termos de tutela, 

curatela e guarda.

Art. 7º Incumbe à organização do evento a fiscalização do cumprimento 

das restrições e proibições de entrada e permanência, sob pena de 

responsabilidade civil, administrativa e/ou criminal.

Art. 8º É expressamente proibida a participação de crianças e 

adolescentes nas montarias de rodeio e atividades congêneres.

Parágrafo único. Excetua-se da proibição constante do "caput" deste 

artigo a participação de crianças e adolescentes em provas de montaria 

em ovinos, eventualmente realizadas no curso do evento.

Art. 9º Durante o decurso da vigésima sexta (26ª) edição da Exposição 

Agropecuária de Pontes e Lacerda (EXPOESTE), as crianças e 

adolescentes que forem surpreendidos em desacordo com as disposições 

desta Portaria e das demais normas regulamentares acerca do tema serão 

retirados do local e entregues aos pais ou responsável, sem prejuízo da 

responsabilidade civil, administrativa e/ou criminal dos organizadores do 

evento, bem como dos pais, responsável, parente ou acompanhante.

Capítulo II

Das disposições finais

Art. 10. São expressamente proibidas a venda, a distribuição e a entrega, 

ainda que gratuita, às crianças e aos adolescentes de bebidas alcoólicas 

ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica, sob pena de responsabilidade civil, 

criminal e administrativa, nos termos do art. 10 desta Portaria e do art. 243 

da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, com 

redação dada pela Lei nº 13.106/2015.

Art. 11. O descumprimento das normas previstas nesta Portaria acarreta 

multa de três (3) a vinte (20) salários mínimos, conforme previsão 

constante do art. 249 da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, aplicável aos pais e/ou ao responsável pela criança ou 

adolescente, bem como aos organizadores do evento e demais prepostos.

Art. 12. Esta Portaria deverá ser afixada em local visível e de fácil acesso 

ao público, devendo ser extraídas tantas cópias quanto bastem para a sua 

plena ciência e cumprimento.

Art. 13. Encaminhe-se cópia desta Portaria à Corregedoria-Geral da 

Justiça, à 15ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, às 

Promotorias de Justiça de Pontes e Lacerda, ao Núcleo da Defensoria 

Pública de Pontes e Lacerda e ao Sindicato Rural de Pontes e Lacerda, 

assim como às Delegacias de Polícia, aos Batalhões da Polícia Militar, aos 

Conselhos Tutelares e aos Poderes Executivo e Legislativo dos municípios 

que compõem a Comarca de Pontes e Lacerda, além da imprensa local, 

para plena ciência e cumprimento.Art. 14. Encaminhe-se o texto desta 

Portaria à secretaria da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, a fim de 

que seja publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.

Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dada e traçada no gabinete da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, 

em vinte (21) de julho de dois mil e dezoito (2018).

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira. Juiz de Direito da Vara da Infância e 

Juventude.Comarca de Pontes e Lacerda.

 * O Anexo completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001037-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001037-96.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS Vistos. INTIME-SE a parte 

autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo, à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 25 de 

junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001148-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001148-80.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LEANDRO DE SOUZA PEREIRA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, com pedido liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar a parte ré em mora. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69) ou, infrutífera tal tentativa, por meio de protesto do 

título. No entanto, apesar de o autor ter colacionado aos autos a 

notificação extrajudicial, verifico que a missiva enviada não foi entregue 

no endereço do contrato de financiamento que aparelha a presente 

demanda. Assim, faculto ao autor a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, carrear aos autos o comprovante de recebimento da 

referida notificação no endereço do contrato ou, alternativamente, o 

instrumento de protesto, a fim de comprovar a constituição em mora da 

parte requerida, na forma do art. 319, VI, do CPC, c/c art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, bem como comprove o recolhimento das custas e despesas de 

ingresso, devidamente vinculada nos autos, sob pena de indeferimento da 

inicial. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 26 de junho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001155-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P.E.M. MACHADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001155-72.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: P.E.M. MACHADO - ME Vistos. INTIME-SE o autor, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

dias (art. 321 do NCPC), a fim de trazer aos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciárias, devidamente vinculadas ao 

presente processo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC. Com o decurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 26 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000991-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DE SOUZA BRAUNO (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000991-10.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 43.290,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, intimo o advogado 

da parte autora a proceder o preparo da Carta Precatória, bem como 

comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo de 30 dias. Pontes e 

Lacerda, 26 de junho de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000996-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LEANDRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LADARIO SILVA BORGES FILHO OAB - MT0008104A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSINO RODRIGUES DA FONSECA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1000996-32.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 38.110,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, intimo o advogado 

da parte autora a proceder o preparo da Carta Precatória, bem como 

comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo de 30 dias. Pontes e 

Lacerda, 26 de junho de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA LOPES OAB - SP77713 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES NUNES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001133-14.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LAUDELINA CANDIDA DE FREITAS RÉU: DIOGENES NUNES DA SILVA 

Vistos. INTIME-SE a autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias (art. 321 do NCPC), a fim de 

trazer aos autos o comprovante de pagamento das custas e taxas 

judiciárias, devidamente vinculadas ao presente processo, ou, em idêntico 

prazo, comprove pode meio de documentos idôneos a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 456, §1º, da CNGC. Com o decurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e, após, PROMOVA-SE à conclusão. CUMPRA-SE. Pontes 

e Lacerda, 26 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 166095 Nr: 3190-22.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Manoel Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

JOSÉ MANOEL GARCIA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 10/28.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 32/44.

O autor apresentou a réplica às fls. 45/46.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 26 de junho de 2018, às 14h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 2397-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Vistos.

O pedido formulado pela executada na petição de ref. 95 trata-se de 

questão já apreciada e decidida por este juízo (ref. 86).

Logo, trata-se de reiteração da mesma matéria, a qual encontra barreira 

na preclusão consumativa.

Isto posto, INDEFIRO a pretensão formulada (ref. 95).

 I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado na ref. 96 (fls. 

354/357), no montante de R$ 19.657,93 (dezenove mil, seiscentos e 

cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), a recair sobre o CNPJ 

nº 76.535.764/0001-43; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, deverá ser 

intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

IV – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143159 Nr: 4917-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eurico Carvalho Cervelati, Ednéia Ferro 

Canavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 

150/152, no montante de R$ 52.770,01 (cinquenta e dois mil, setecentos e 

setenta reais e um centavo), a recair sobre o CPF nº 559.437.488-49 e 

CPF nº 536.265.671-68; b) havendo bloqueio e valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 

alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85518 Nr: 3118-11.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOM, EO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que a certidão de publicação de fl. 

103 não constou o nome do advogado que patrocina os interesses da 

parte exequente, com amparo ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

os autos para intimar novamente a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118838 Nr: 3152-78.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE ONESIMO DE BRITO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325, 

LETICIA NUNES ONOFRE - OAB:23519/O, Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB: 7.400, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar da sentença proferida nos autos..

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de SILVIO TEIXEIRA DE 
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SOUZA, devidamente qualificado nos autos, em razão da sua 

incapacidade absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) 

DETERMINAR a expedição de termo de curatela definitiva a VALDIRENE 

ONÉSIMO DE BRITO SOUZA, também qualificada, que deverá firmar o 

competente compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e 

no órgão oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, 

na forma do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação 

em custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, determinando que 

se proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento do interditado (fl. 18).Em seguida, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 25 de junho 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.: 87084 Nr: 4767-11.2013.811.0013

 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: ANGÊLO NUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88825 Nr: 731-86.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

119/132 foi apresentada tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos 

autos à parte exequente, para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86917 Nr: 4593-02.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarimundo Gonçalves Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeison Batista de Almeida - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 174/176, abro vista dos 

autos à parte ré para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135078 Nr: 1456-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Almeida Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/O, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl. 74, INTIME-SE o autor, através de seus 

advogados, via DJE, para que a apresente o valor atualizado do débito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145317 Nr: 5827-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 Vistos.

Versam os autos sobre GUIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA imposta à adolescente LAURIANE DA CRUZ 

ASSUNCION, devidamente qualificada nos autos.

Os documentos jungidos às fls. 69/100 deram conta de que a referido 

adolescente cumprira integralmente a medida socioeducativa, de modo que 

o Ministério Público manifestou-se à fl. 102 pela extinção do processo.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com a Lei nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), são princípios da execução das 

medidas socioeducativas a legalidade, a excepcionalidade da intervenção 

judicial e da imposição de medidas, a prioridade a práticas ou medidas que 

sejam restaurativas, a proporcionalidade, a individualidade e a mínima 

intervenção, dentre outros (art. 35).

Com efeito, de acordo com os documentos de fls. 69/100, de lavra da 

Coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS) do Município de Pontes e Lacerda, percebe-se que a 

adolescente de que trata a presente guia cumpriu integralmente a medida 

socioeducativa que lhe foi imposta no bojo dos autos 

5827-77.2017.811.0013, código 145317.

Deste modo, em consonância com o parecer ministerial de fl. 32 e em 

obediência ao disposto no art. 46, II, da Lei nº 12.594/2012, JULGO 

EXTINTA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA imposta a representada LAURIANE 

DA CRUZ ASSUNCION, devidamente qualificada nos autos, tendo em vista 

a realização de sua finalidade, em relação ao ato infracional objeto deste 

feito.

PUBLIQUE-SE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIME-SE.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as cautelas legais.

Decisão
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EXTRAJUDICIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por LUIZ POZZEBON contra CRUZEIRO DO 

SUL HOLDING FINAN SA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Emerge da peça vestibular que o requerente realizou empréstimos junto à 

requerida, mas informa que todas as parcelas foram quitadas, restando 

indevida a cobrança e a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Em razão disso, pugnou pela concessão da tutela de urgência, 

visando a imediata exclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito e, após, confirmando-se quando do julgamento do mérito. Por fim, 

requereu a inversão do ônus da prova, bem como a condenação da 

demandada ao pagamento de danos morais, além dos ônus de 

sucumbência. Carreou aos autos os documentos de fls. 12/29. E os autos 

vieram conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Do 

disposto no art. 294 do Novo Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 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 de dano e, até mesmo, ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido consubstancia em dois preceitos no fato da possível declaração de 

inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do 

nome do requerente no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, por exemplo, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. Portanto, o perigo de dano 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o perigo de dano. Como 

consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão da 

tutela antecipada neste tocante, pois fosse à tutela concebida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. A 

probabilidade do direito está configurada pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o perigo 

de dano, vez que o citado registro pode causar prejuízos à parte autora e, 

caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de restrição de 

crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil reparação. A parte 

reclamante alegou que já pagou de forma integral sua dívida (empréstimo), 

inclusive acostando nos autos comprovante de quitação (fl. 17). Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em sua prestação de serviço, 

soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao fato de que não seria 

possível lhe impor a produção de prova de fato negativo, devendo a prova 

da existência do débito, se for o caso, ser produzida pela instituição 

financeira. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a 

existência regular do débito bem como a pendência do pagamento, a 

presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a 

inscrição a produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela probabilidade do direito alegado e, ainda que 

minimamente, por ora, comprovado pela parte reclamante. Diante disto, 

reconheço a probabilidade do direito alegado consistente na possibilidade 

de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o perigo de dano nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Desta forma, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (NCPC, art. 296, “caput”) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à requerida. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento no 

art. 300, “caput”, do Novo Código de Processo Civil, para determinar que o 

requerido proceda com a exclusão do nome do requerente do Serasa, 

SPC e demais órgão de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, no 

que se refere ao débito discutido nos autos, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, com o limite equivalente à R$ 

30.00,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537, “caput”¸ do NCPC. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, 

“caput”, do NCPC. Desde já, INVERTO o ônus da prova em desfavor do 

requerido, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC. Ademais, CITE-SE a parte 

requerida, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Com a juntada da contestação, ABRA-SE 

vista dos autos ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. 

Após, à conclusão para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001131-44.2018.8.11.0013. AUTOR: 

OLISETE FRANCISCA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS 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 

OLISETE FRANCISCA 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. Ademais, 

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 contestação da 

autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seus advogados 

e via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 
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DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). Assim, ARBITRO 

honorários periciais devido ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem 

arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária 

ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

225Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 450Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito. 

Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC) Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO ao 

requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e 

Lacerda, 25 de junho de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001157-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO JANUARIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001157-42.2018.8.11.0013. AUTOR: 

LORIVALDO JANUARIO DE SOUZA RÉU: CHEFE DO POSTO FISCAL DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ 

Vistos. LORIVALDO JANUARIO DE SOUZA, devidamente qualificada nos 

autos, ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Carreou à inicial os documentos de fls. 11/24. Em 

seguida, vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Consoante se infere da leitura dos autos, o pedido que permeia a inicial se 

refere à condenação do requerido ao pagamento da quantia equivalente a 

R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), em razão de 

descumprimento contratual. Desta maneira, considerando que o Estado de 

Mato Grosso é quem figura no polo passivo da lide, tem vigência, na 

hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor dispõe sobre os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Territórios e dos Municípios. Com efeito, o citado diploma legislativo 

consigna o seguinte: Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 

2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de 

competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas 

vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor 

referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 4/2014-TP (DJE 

de 28 de março de 2014), a qual retrata a situação nos seguintes termos: 

Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, de 22 de dezembro 

de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou 

forem instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento. § 1º Observadas as restrições 

previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato 

Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) 

salários mínimos, exemplificadamente relativas a: I – multas e outras 

penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – transferência de 

propriedade de veículos automotores terrestres; III – Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços 

(ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); 

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde 

humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos 

cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública; 

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de 

não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, interpelações e protesto 

judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta 

Resolução permanecerão com a competência inalterada. (...) Desta 

maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 se refere à 

competência de caráter absoluto, de forma a não dar azo à sua 

prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo julgador. Por 

tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda para processar e julgar a presente demanda. INTIME-SE. 

Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o feito seja remetido ao 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda, 

após procedidas as baixas e anotações necessárias. CUMPRA-SE, 

providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 26 de junho de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000847-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA APARECIDA MAGALHAES DA SILVA OAB - SP316959 

(ADVOGADO)

VINICIUS JUCÁ ALVES OAB - SP206993 (ADVOGADO)

CHRISTIANE ALVES ALVARENGA OAB - SP274437 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000847-36.2018.8.11.0013. 

EMBARGANTE: SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA AS 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos. SERRA DA 

BORDA MINERAÇÃO E METALURGICA S/A, devidamente qualificado nos 

autos, ajuizou o presente EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COM EFEITO 

SUSPENSIVO em desfavor do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT. 

Carreou à inicial os documentos de fls. 85/6.003. Em seguida, vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.268 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), menciona 

que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deverá ser 

distribuído em autos apartados. Assim, os presentes embargos é 

consequência da ação de Execução Fiscal sob nº 
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11782-89.2017.811.0013, código 157883, que tramita neste juízo na forma 

virtual, junto ao Sistema Apolo. Neste sentido, com o advento do novo 

sistema implantado no Poder Judiciário, qual seja, o Processo Judicial 

Eletrônico (PJe), ficou consignado que os processos que estão em 

andamento e que receberão incidentes processuais ou tiverem ações 

conexas, deverão continuar tramitando na mesma forma que tramita o 

principal, mesmo que distribuídos após a data da implantação do referido 

sistema. Vejamos, então, o art. 13, da Resolução nº 03/2018-TP: Art. 13. 

No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º Nas 

hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do juízo deverá 

certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos processos e a 

forma de tramitação. § 2º Em caso de distribuição em desacordo com o 

previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o 

arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar 

a correta distribuição na forma física. § 3º Excepcionalmente, poderá o 

magistrado, a seu critério, decidir pela continuação do trâmite da ação em 

meio eletrônico. § 4º Os recursos e seus incidentes ou petições, 

interpostos nos autos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição para 

remessa ao Segundo Grau de Jurisdição, deverão ser protocolados 

observando a forma do processo de origem. Portanto, nos termos do art. 

13, da Resolução acima citado, DETERMINO a intimação da parte autora, 

por meio de seus advogados e via DJE, para que providencie a correta 

distribuição do presente incidente, visto que o procedimento principal 

tramita no Sistema Apolo. Por fim, considerando que esta era a única 

providência a ser tomada por este Juízo, INDEFIRO a inicial, conforme 

disposto no art. 330, I, do Novo Código de Processo Civil e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo princípio da causalidade, 

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em 

honorários, uma vez que sequer houve citação do réu. DEFIRO a 

gratuidade da justiça em favor da parte requerente, nos termos do art. 98, 

“caput”, do NCPC, ficando, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade as verbas sucumbenciais. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

PROMOVA-SE o arquivamento dos autos, mediante as baixas e anotações 

necessárias. Pontes e Lacerda, 26 de junho de 2018. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000761-65.2018.8.11.0013

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:

WALISON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000761-65.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

WALISON PEREIRA DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

contra WALISON PEREIRA DA SILVA. O feito tramitou regularmente e, 

manifestação de ID 13718260, o autor requereu a extinção do processo, 

nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. De acordo com a informação constante 

dos autos (ID 13718260), o autor não mais pretende prosseguir com o 

trâmite do presente feito. Lado outro, em relação ao cumprimento do 

comando contido no art. 485, § 4º, do NCPC, é certo que se trata de 

medida desnecessária, eis que a requerida não apresentou defesa nos 

autos. Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada 

material, podendo o (a) exequente, promover nova ação junto ao Poder 

Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

pedido de ID 13718260 e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. REVOGO A LIMINAR deferida às 

fls. 38/41. CONDENO o exequente ao pagamento das custas e taxas 

judiciárias. No entanto, deixo de condenar em honorários advocatícios à 

vista da inexistência da triangularização processual. Considerando que o 

pedido de desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal 

(NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito 

em julgado e a remessa dos autos ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

INTIME-SE e CUMPRA-SE. Às providências. Pontes e Lacerda, 26 de junho 

de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000709-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN HUMBERTO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000709-69.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

WILIAN HUMBERTO DE LIMA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

devidamente qualificado no feito, em desfavor de WILIAN HUMBERTO DE 

LIMA, também qualificado. Carreou à inicial os documentos de fls. 12/48. 

Em decisão encartada às fls. 53/54 dos autos, determinou-se a emenda da 

inicial para o fim de ser complementado o recolhimento das custas 

judiciárias e comprovada a constituição da devedora em mora. Na 

sequência dos atos processuais, o requerente pugnou pelo 

reconhecimento da constituição da mora do requerido. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Conforme consta do relatório, a inicial padecia de vícios sanáveis, motivo 

pelo qual foi determinada a sua emenda, na forma do art. 321 do NCPC. No 

entanto, segundo consta dos autos, o autor não cumpriu a ordem desde 

juízo, deixando de efetuar as correções necessárias para o bom 

andamento do feito. De partida, cumpre esclarecer que a mora da parte 

devedora deve ser comprovada concomitantemente com o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão, não existindo previsão legal para a 

concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que o autor comprove que 

constituiu regularmente o requerido em mora. Isto porque, o aviso de 

recebimento (AR) juntado aos autos foi devolvido ao remetente, e não 

entregue à pessoa diversa como alegou o autor. Em assim sendo, o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reiterados julgamentos, 

fixou o entendimento que a ausência de demonstração da regular 

constituição em mora consubstancia-se em verdadeiro pressuposto 

processual, cuja ausência, se não for sanada no prazo do qual a parte 

dispõe para emendar a inicial, enseja a extinção do processo sem 

resolução no mérito. Nesse sentido, trago à baila a ementa do seguinte 

julgado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA E CASSADA 

- BEM NÃO LOCALIZADO E NÃO APREENDIDO – PRELIMINAR DE 

VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 55 e 58 do CPC REJEITADA – CONSTITUIÇÃO 

DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO. 1. Recurso de Apelação Cível 

interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC, tendo em vista ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Preliminar de nulidade da 

sentença pela falta de julgamento simultâneo das ações de busca e 

apreensão e revisional de cláusulas rejeitada. 3. A constituição do 

devedor em mora não foi comprovada. A notificação extrajudicial foi 

enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos de Porto de 

Pedras-Alagoas para um dos endereços declinados no contrato, com 
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retorno da correspondência por duas vezes. Posteriormente, o Apelado 

foi cientificado do protesto por meio de Edital publicado em jornal local. 

Notificação extrajudicial inválida. 4. A matéria em debate na Apelação já foi 

analisada pelo TJMT e STJ, em sede de Agravo de Instrumento e Recurso 

Especial, respectivamente. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido.” 

(Ap 76621/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 

12/09/2017) Neste panorama de ideias, decorre do próprio parágrafo 

único do art. 321 a obrigação imposta ao julgador em extinguir o feito, 

indeferindo a inicial, de acordo com o que estatui também o art. 330, IV, do 

NCPC. Desta maneira, de acordo com o disposto nos arts. 321, parágrafo 

único, e 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, na forma do art. 485, IV, do mesmo Diploma. Pelo princípio da 

causalidade, CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, conforme art. 82 do NCPC. Sem condenação em 

honorários, uma vez que sequer houve citação da ré. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado e PROMOVA-SE o arquivamento dos autos, mediante 

as baixas e anotações necessárias. Pontes e Lacerda, 26 de junho de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 140460 Nr: 3901-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Felipe Souza Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos.

 Não obstante a manifestação Ministerial à ref. 19, verifica-se que houve a 

elaboração de novo cálculo de pena por parte da Secretaria desta Vara 

Criminal (ref. 25), de modo que, DETERMINO a abertura de vistas à i. 

Parquet para que se manifeste.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 168258 Nr: 4249-45.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DA CRUZ MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 Vistos.

DESIGNO audiência para o dia 11 de julho de 2018, às 17h00min, para 

oitiva da testemunha Juliano Souza Santos. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando os dados da presente carta precatória e a data agendada para 

o ato.

Ciência ao Ministério Público e Advogado Constituído.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000870-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MACEDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT0003561S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000870-16.2017.8.11.0013. REQUERENTE: FERNANDO MACEDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S/A A parte promovente informa que 

efetivou acordo com a reclamada no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), 

por meio de petição: "Todavia, conforme documentos apresentados pela 

Requerida, fora apresentado um contrato com a assinatura do 

Requerente, nesse viés, para demonstrar sua boa-fé, o Requerente 

entrou em contato com a Requerida para fazer acordo, o que fora aceito 

pela mesma, quitando seu débito pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais)". 

(ID 12358282). Juntou comprovante de pagamento. No entanto, não há nos 

autos manifestação da parte promovida confirmando a veracidade de tal 

acordo, vez que em sua peça contestatória anexou documentos na busca 

de provar a contratação do promovente e ainda pleiteou condenação por 

litigancia de má-fé. Desta forma, determino a intimação da parte 

PROMOVIDA para que se manifeste em 10 (dez) dias, acerca do acordo 

informado pelo promovente, ID 12358282. Após, voltem os autos 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-48.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALMERINDO ALMIRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 

(ADVOGADO)

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, Julgo Parcialmente Procedente o 

pedido inicial, e CONDENO a Reclamada, a pagar à Reclamante , o valor de 

R$ 5.000,0 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 

405) e correção monetária a partir do presente decisum. Declaro ainda, a 

inexistência de qualquer débito da autora com a ré em relação aos 

contratos litigados. Defiro a liminar pleiteada para retirada do nome da 

reclamante do rol de maus pagadores, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$100,00 (cem reais) todos os seus legais efeitos. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei, alertando 

que caso o condenado não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento) – (art. 475-J do CPC). P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010729-05.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

WILLIAN SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

MATECKI COMERCIO EM TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL OAB - MT0014883A-O (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001023-15.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GEUZA SOARES DE FREITAS CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS (EXECUTADO)

 

Intimar o promovente para que no prazo de 10 (dez) dias emende a inicial 

juntando petição válida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-95.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA GONZAGA DA SILVA (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)

 

Intimar advogada da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-63.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-12.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CHAVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL SILVA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 30.7.2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-37.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovente da sentença parcialmente 

transcrita. "Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 30 

dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao feito, 

julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º do 

art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se."

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NECI FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000289-64.2018.8.11.0013. REQUERENTE: NECI FLOR DA SILVA 

REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 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, nos 

termos do art. 355, I, CPC, em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES – INCOMPETENCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA – AUSENCIA INTERESSE 

DE AGIR Inicialmente, atenho-me à preliminar levantada no bojo 

contestatório, alegando necessidade de perícia, mas tal preliminar não 

merece prosperar, pois o que se julga nesses autos é o cabimento ou não 

da obrigação de fazer dos entes requeridos, vez restar provado a 

necessidade tratamento médico/medicamento prescrito conforme laudos 

médicos acostados, por tanto, tal situação não faz necessário qualquer 

perícia, assim, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA. A parte reclamada na 

sua peça contestatória arguiu ainda a preliminar de falta de interesse de 

agir, mas tal preliminar se confunde com o mérito e como tal será 

analisada. No tocante a tese de ilegitimidade passiva, também resta 

afastada, pois conforme será melhor debatido na fundamentação, o 

entendimento majoritário para a situação ora debatida inclina-se para a 

responsabilidade dos requeridos até mesmo de forma solidária. Rejeitada a 

preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Superadas as preliminares suscitadas 

passo à análise do mérito. Os pedidos da parte autora são procedentes 

em parte. Versam os autos sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por MARIA 

SOFHYA FLOR DA SILVA, menor impúbere, representada por sua 

genitora NECI FLOR DA SILVA devidamente qualificada e representada 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. 

Aduziu a autora em suas razões iniciais que possui hidranencefalia com 

certa caracterização de lobos occipitais, sem acompanhamento prévio de 

especialistas em neuropediatria, necessitando assim de consulta com o 

referido profissional. A autora possui episódios de contratura associada à 

irritabilidade, tendo crises sustentadas por 60 segundos. Necessitando 

assim, de consulta com Neuropediatra, bem como outros procedimentos 

ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, 

devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de 

dúvidas quanto às especificações técnicas. Assim, alegou não possui 

condições financeiras para custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a presente 

demanda para obrigar que o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Pontes e Lacerda custeiem o tratamento em questão. À análise do pleito 

exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, 

os quais asseguram a todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre 

acesso à saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, 

“caput”, 196, “caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição da República 

de 1988. Da leitura de tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida 

e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, 

posto integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os 

quais a dignidade humana se queda comprometida. Daí que princípios 

nortes da seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, 

sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter 
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programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os 

entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em 

precedente que peço a devida vênia para transcrever “in verbis”: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso 

e Município de Pontes e Lacerda, devidamente citado contestou a ação 

aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, 

tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de 

política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério 

risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados. O 

Município de Pontes e Lacerda, aduziu, em suma, não ser o órgão 

competente, indicando a responsabilidade do Estado. A saúde não se 

constitui em mero interesse do indivíduo, mas em autêntico direito 

subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em análise como 

autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, 

independentemente da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, 

o direito à segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a 

mesma densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" 
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(Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, 

Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o remansoso 

entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À 

SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. PRELIMINAR. 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER DO ESTADO 

DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão antecipatória 

de tutela não acarreta perda de objeto, por perda superveniente do 

interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A saúde é direito de 

todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a necessidade de o 

paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a impossibilidade de 

arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear os gastos da 

c i ru rg ia .  4 .  Ape lação e  remessa  o f i c ia l  improv idas . 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO custeie consulta com 

Neuropediatra para autora MARIA SOFHYA FLOR DA SILVA, qual seja, no 

prazo de 30 (trinta) dias, bem como outros procedimentos ou tratamentos 

necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em 

contato com o profissional responsável em caso de dúvidas quanto às 

especificações técnicas, assim como que o MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA forneça os meios necessários de deslocamento e estadia da 

autora e de um acompanhante indicado por ele quando da realização do 

tratamento médico ora deferido, sob pena de sequestro das verbas 

públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1º, do NCPC). 

Confirmo a liminar anteriormente deferida nos seus exatos termos, fls. 

27/28. 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). Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Pontes e Lacerda, 25 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito
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Itamar Lima da Silva OAB - MT14828/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000441-49.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MICHELLE NUNES FERREIRA 

BATISTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da revelia a ser reconhecida. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente preliminar, passo à análise do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA MATRICULA EM ESCOLA MUNICIPAL em 

que MARIANA NUNES BATISTA, representada por sua genitora MICHELLE 

NUNES FERREIRA BATISTA move em desfavor de MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA. Alega em síntese, que A representante da autora está 

tentando efetivar a matrícula de sua filha desde o ano passado para 

cursar o “pré 1”, em todas as pré-escolas deste Município, porém, não 

obtém êxito. No dia 23/05/2017 se deparou com uma vaga na escola 

Professora Rosilei Pereira dos Santos, mas não conseguiu efetivar a 

matrícula, visto que o sistema só aceita matricular crianças que 

completaram 4 anos até o dia 30/03. Denota-se ainda, que a requerida não 

apresentou contestação apesar de estar devidamente citada. O Ministério 

Público, às fls. 39, pugnou pela decretação da REVELIA e procedência 

dos pedidos declinados na inicial, bem como a confirmação da liminar 

deferida. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Verifica-se justificativa por parte do Município ao 

negar-se a cumprir a determinação em caráter liminar, aduzindo que “a 

matrícula da menor Mariana Nunes Batista não poderá ser efetivada na 

Escola Professora Rosilei Pereira dos Santos, pois a referida escola só 

atende alunos a partir dos quatro anos completos até 31 de março". Além 

disso, orienta-se "a genitora Srta. Michelle Nunes Ferreira Batista a inserir 

o nome da infante na lista de espera em um dos Centros de Educação 

Infantil mais próximo à sua residência". No entanto, caso a referida 

demanda não tenha perdido o objeto até a publicação desta, vislumbro que 

na atualidade a infante já tem completo seus 05 (cinco) anos de idade, 

conforme pré-requisito administrativo da instituição de ensino. Por tanto, 

plenamente cabível a realização imediata da matricula, caso não já tenha 

ocorrido. Logo pela ausência de contestação nos autos, deve ser imposto 

os efeitos da revelia. PELO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, 

inciso I e 355, inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 20 da Lei 

9.099/95, DECRETO a revelia da reclamada, e, em consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, e DETERMINO que o reclamado MUNICIPIO 

DE PONTES E LACERDA, a realizar a matrícula da menor Mariana Nunes 

Batista na Escola Professora Rosilei Pereira dos Santos. Confirmo a liminar 

anteriormente deferida nos seus exatos termos, fls. 17/19. E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Defiro os benefícios da justiça gratuita 

para a parte reclamante. 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). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 26 de Junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-58.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000615-58.2017.8.11.0013. REQUERENTE: VALDIRENE ELIAS DE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PONTES E LACERDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 
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comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, CPC, em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA 

MATÉRIA – AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR Inicialmente, atenho-me à 

preliminar levantada no bojo contestatório, alegando necessidade de 

perícia, mas tal preliminar não merece prosperar, pois o que se julga 

nesses autos é o cabimento ou não da obrigação de fazer dos entes 

requeridos, vez restar provado a necessidade tratamento 

médico/medicamento prescrito conforme laudos médicos acostados, por 

tanto, tal situação não faz necessário qualquer perícia, assim, REJEITO A 

PRELIMINAR SUSCITADA. A parte reclamada na sua peça contestatória 

arguiu ainda a preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. No tocante a tese de 

ilegitimidade passiva, também resta afastada, pois conforme será melhor 

debatido na fundamentação, o entendimento majoritário para a situação 

ora debatida inclina-se para a responsabilidade dos requeridos até mesmo 

de forma solidária. Rejeitada a preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO 

Superadas as preliminares suscitadas passo à análise do mérito. Os 

pedidos da parte autora são procedentes em parte. Versam os autos 

sobre AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por EMILLY VICTORIA SOUZA 

DAMACENO, menor impúbere, representada por sua genitora VALDIRENE 

ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA devidamente qualificada e representada pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA. Aduziu a 

autora em suas razões iniciais que “sofre de Mononuclease Infecciosa e 

catarata congênita em OE, necessitando de avaliação e conduta com 

especialista em unidade com capacidade de internação, se necessário, 

para realizar cirurgia de catarata. Assim, solicitou o Dr. Augusto Bueno de 

Azevedo Neto, médico endocrinologista pediátrico, os seguintes 

procedimentos: Teste de Estímulo com Insulina para dosagens de GH e 

Cortisol e Cariotipos com Bandas. Alegou não possui condições 

financeiras para custeá-lo, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda 

para obrigar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e 

Lacerda custeiem o tratamento em questão. À análise do pleito exordial se 

impõe que traga à colação alguns dispositivos constitucionais, os quais 

asseguram a todo cidadão, no exercício de sua dignidade, o livre acesso à 

saúde. É o caso dos arts. 1º, III, 5º, § 1º, 6º, “caput”, 194, “caput”, 196, 

“caput”, e 197, “caput”, todos da Constituição da República de 1988. Da 

leitura de tais dispositivos, depreende-se que o direito à vida e, por 

conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário, posto 

integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os quais a 

dignidade humana se queda comprometida. Daí que princípios nortes da 

seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da 

universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, 

sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter 

programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os 

entes. Aliás, é esse o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em 

precedente que peço a devida vênia para transcrever “in verbis”: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À 

SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. 

IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 

323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso 

admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e 

processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, 

se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja 

reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas 

no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do 

adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas 

descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, 

ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, 

o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do 

Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não 

cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente 

recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS 

DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. 

DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE 

RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes 

políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas 

nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode 

obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde 

que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do 

cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o 

cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado 

promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais 

como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e 

cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. 

Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o 

tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a 

sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (STF, RE 668.724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 

15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) Logo, sendo a saúde um direito 

fundamental do cidadão, é responsabilidade solidária da União, dos 

Estados-membros e dos Municípios o fornecimento de medicamentos e 

tratamento médico-hospitalar, ao portador de moléstia, que não possui 

condições financeiras de suportar o custo da medicação e tratamento, 

sem prejuízo do seu próprio sustento, cabendo à parte autora eleger qual 

ente público figurará no polo passivo da demanda. Afinal, amiúde, a 

obrigação é originariamente solidária. Dentro desse raciocínio, é 

consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o custeio do medicamento deve estar embutido na 

obrigação dos entes públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de 

forma indireta, descumprir um comando que a Constituição da República 

diretamente determina. Afinal, a obrigação estatal de zelar pela saúde da 

população, em especial aquela carente de recursos financeiros, deve ser 

efetiva e não mera proclamação otimista, “i. e.”, deve englobar todas as 

medidas que viabilizem esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme precedentes 

abaixo transcritos: MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE 

LEITE ESPECIAL - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEITADA - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - 

SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O acesso ao Poder Judiciário independe de 

prévio pedido administrativo, podendo a parte ingressar com a ação em 

juízo, logo quando ocorrida a lesão a seu direito. 2. A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. Restando comprovado 

a necessidade vital da fórmula alimentar, sob risco de evolução da 

doença, seu fornecimento é medida em que se impõe. 3. O Estado, o 

Município e a União são legitimados passivos solidários, cabendo ao 

cidadão a escolha de indicar contra qual dos entes federados prefere 

litigar. (TJMT, MS 29.876/2011, DR. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do 

Julgamento 01/09/2011, Data da publicação no DJE 12/09/2011) 

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

- TRATAMENTO DE SAÚDE - SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO - DEVER CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE 

VITAL DO SER HUMANO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

PRETENDIDA A SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1- A saúde e a vida 

humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2- O poder público tem 

o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. 3- O Estado, o Município e a União são legitimados 

passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é 

dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, 

aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 4 - “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” (Súmula 421/STJ) 

(TJMT, Ap/RN 18.514/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/06/2012, Data da 

publicação no DJE 12/07/2012) APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - 
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AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – TRATAMENTO DE SAÚDE - 

SENTENÇA QUE ACOLHE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – DEVER 

CONSTITUCIONAL - NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DEFENSORIA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENDIDA A 

SUCUMBÊNCIA DO ESTADO - DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

421 DO STJ – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO AO ENTE MUNICIPAL - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1- Há interesse processual recursal quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida. 2- A saúde e a 

vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 3- O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento. 4- O Estado, o Município e a União são 

legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto 

constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que 

não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. 5- 

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando 

ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 

(Súmula 421/STJ). Todavia, seu pagamento é devido quanto a ente público 

diverso. (TJMT, Ap/RN 85.599/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, 

Data da publicação no DJE 08/02/2013) Assim, diante da obrigação de 

fazer, imposta pela Constituição da República, e que está sendo preciso 

esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando 

originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é 

matéria afeta ao próprio Poder Executivo, que nada tem que ver com o 

beneficiário. O que não se pode aceitar é que problemas internos deste 

Poder (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) 

dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Isto porque, como se 

sabe, a fim de que se configure a responsabilidade civil estatal, 

necessária se faz a verificação da sua omissão no fornecimento do 

tratamento/medicamento pleiteado. Insta-se que o Estado de Mato Grosso 

e Município de Pontes e Lacerda, devidamente citado contestou a ação 

aduzindo que presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, 

tem que fazê-lo de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de 

política-mor traçada pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério 

risco de lesão à ordem e à economia pública poderão ser causados. O 

Município de Pontes e Lacerda, aduziu, em suma, não ser o órgão 

competente, indicando a responsabilidade do Estado. O Ministério Publico 

instado a se manifestar, às fls. 66/75 pugnou pela procedência dos 

pedidos formulados pela parte autora. A saúde não se constitui em mero 

interesse do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, 

consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos 

inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente da sua 

justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança 

social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma densidade 

subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. 

Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o 

tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O 

cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de 

objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 

196, da CF/88, "A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO realização do ato, Teste de 

Estímulo com Insulina para dosagens de GH e Cortisol e Cariotipos com 

Bandas, qual seja, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como outros 

procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da 

requerente, devendo entrar em contato com o profissional responsável em 

caso de dúvidas quanto às especificações técnicas, assim como que o 

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA forneça os meios necessários de 

deslocamento e estadia da autora e de um acompanhante indicado por ele 

quando da realização do tratamento médico ora deferido, sob pena de 

sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 

536, § 1º, do NCPC). 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). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitado em julgado, Arquive-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Pontes e Lacerda, 25 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000437-12.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROSELY RODRIGUES COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência, razão pela qual, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL A parte reclamada na sua peça contestatória 

arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, mas tal preliminar se 

confunde com o mérito e como tal será analisada. Rejeito tal preliminar. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de ação de imposição de obrigação de 

fazer, c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por SAMYRA KERLL 

COSTA ARAUJO, representada por sua genitora ROSELY RODRIGUES DA 

COSTA, por meio da defensoria pública do estado de mato grosso em face 

de Município de Pontes e Lacerda/MT e Fazenda Publica do Estado de 

Mato Grosso. Narra que “a autora é criança portadora de 

Paracoccidioidomicose sistêmica grave (CID10 B41), doença que causa 

falta de ar, febre, estomatite moriforme, expectoração hemoptoica (com 

sangue), lábio em tapira (lábio taparóide - quando o lábio fica com aspecto 

edemaciado, endurecido, com muita fibrose) e tosse produtiva ou seca, 

dentre outros sintomas. (...) doença é causada por um fungo e 

compromete, primeiramente, o pulmão, sendo que se não for tratada pode 

se dissiminar para mucosos, linfonodos, pele e mais órgãos, podendo 

levar à morte. (...) a autora precisa utilizar, diariamente, as medicações 

Bactrim 200+40mg/5ml 100ml (Sulfametoxazol +Trimetropina) e Itraconazol 

10mg” e mais todos os medicamentos, tratamentos e procedimentos que 
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se fizerem necessária para o tratamento de sua doença, conforme 

evolução do tratamento. Que por ser hipossuficiente (consoante ficha 

anexa), não possui condições financeiras de arcar particularmente com 

os custos do medicamentos. Houve parecer do NAT informando que tais 

medicamentos são de responsabilidade do Município. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela procedência da demanda. 

Diante das alegações iniciais foi deferida a tutela de urgência ora 

pleiteada, fls. 52/54, determinando que os réus fornecem os 

medicamentos pleiteados, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Insta-se que o Estado de Mato Grosso e Município de 

Pontes e Lacerda, devidamente citado contestou a ação aduzindo que 

presta assistência à saúde dos jurisdicionados, contudo, tem que fazê-lo 

de forma ordenada e organizada a tanto, e dentro de política-mor traçada 

pelo Ministério da Saúde, em caso contrário, sério risco de lesão à ordem 

e à economia pública poderão ser causados. A saúde não se constitui em 

mero interesse do indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste 

plano, consideram-se os direitos em análise como autênticos direitos 

subjetivos inerentes ao espaço existencial do cidadão, independentemente 

da sua justicialidade e exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à 

segurança social, o direito à saúde [...] são direitos com a mesma 

densidade subjectiva dos direitos, liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. 

Gomes. Direito Constitucional. 5ª edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). 

Sobre o tema, vejamos o remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO 

CIRÚRGICA. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. 

MÉRITO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O 

cumprimento de decisão antecipatória de tutela não acarreta perda de 

objeto, por perda superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 

196, da CF/88, "A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. O princípio da reserva de administração, como uma das 

particularizações do princípio da separação de poderes, e o princípio da 

garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento das 

prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO a tutela já deferida 

inicialmente para que os requeridos forneçam os medicamentos pleiteados 

“Bactrim 200+40mg/5ml 100ml (Sulfametoxazol +Trimetropina) e Itraconazol 

10mg”, sob pena de multa deferida na liminar, afim de determinar aos 

requeridos SOLIDARIAMENTE que forneça ao autor os medicamentos em 

questão. E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 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). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Pontes e Lacerda/MT, 25 de Junho de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000290-49.2018.8.11.0013. REQUERENTE: FERNANDA FREIRE 

FERNANDES REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Ausente questões preliminares, passo a analise do mérito. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de ação de imposição de obrigação de 

fazer, c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por FERNANDA FREIRE 

FERNANDES, por meio da defensoria pública do estado de mato grosso em 

face de Município de Pontes e Lacerda/MT e Fazenda Publica do Estado de 

Mato Grosso, objetivando a internação compulsória de seu filho JOAO 

GABRIEL FREIRE FERNANDES MENDES, por ser dependente químico. 

Narra que: “O requerido é filho da requerente e faz uso de substâncias 

químicas com frequência, o que vem agravando sobremaneira seu estado 

de saúde, além de motivar a prática de vários atos gravíssimos para 

sustentar seu vício. A autora percebeu que o requerido poderia estar 

fazendo uso de drogas há três anos, quando ele possuía 15 anos, e 

desde então nunca parou com o uso, em que pese as tentativas da autora 

em ajudá-lo. A autora já tentou interná-lo outras vezes, mas sem sucesso, 

uma vez que o requerido se nega a ser internado voluntariamente. 

Ademais, o requerido tem atitudes agressivas nos momentos de 

abstinência, sendo que já furtou eletrônicos e dinheiro da casa da autora 

para sustentar seu vício. Também já chutou sua irmã Ana Clara Freire 

Fernandes Mendes (13 anos), que por possuir síndrome de 

Bernard-Soulier, doença rara de desordem hemorrágica, não pode sofrer 

lesões e muito menos sangrar, correndo risco de morte (vide laudo 

anexo). Saliente-se, ainda, que o vício não atinge somente a saúde do 

requerido, refletindo negativamente na integridade física e mental do ora 

requerente. Desse modo, vê-se a gravidade da situação e a extrema 

necessidade da internação do requerido em estabelecimento/clínica 

público/particular especializada, por período de tempo suficiente ao 

tratamento do vício, ainda que em meio fechado e em outro Estado da 

federação, o que deverá ser aferidopor avalização médica (...)”. 

Verifica-se no ID 13017357 no termo de audiência de conciliação que 

houve o comparecimento do Municipio de Pontes e Lacerda, estando 

ausente o Estado de Mato Grosso. Verifica-se ainda, que embora 

devidamente citada não há contestação nos autos. Sendo assim, decreto 

a revelia das reclamadas. A saúde não se constitui em mero interesse do 

indivíduo, mas em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se 

os direitos em análise como autênticos direitos subjetivos inerentes ao 

espaço existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e 

exeqüibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social, o direito à 

saúde [...] são direitos com a mesma densidade subjectiva dos direitos, 

liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª 

edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). Sobre o tema, vejamos o 

remansoso entendimento jurisprudencial: DIREITO CONSTITUCIONAL. 

DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. 

PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEVER 

DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS. 1. O cumprimento de decisão 

antecipatória de tutela não acarreta perda de objeto, por perda 

superveniente do interesse de agir. 2. Segundo o art. 196, da CF/88, "A 

saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". 3. Constatada a 

necessidade de o paciente ser submetido à intervenção cirúrgica, e a 

impossibilidade de arcar com suas despesas, incumbe ao estado custear 

os gastos da cirurgia. 4. Apelação e remessa oficial improvidas. 

(0010851-85.2007.807.0001 - 01/02/2012 - 4ª Turma Cível - 26/03/2012, 

DJ-e Pág. 172 – TJ/DF)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. 

NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. DEVER DO ESTADO. 
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SOLIDARIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ÀS 

PESSOAS CARENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70040102097, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 

26/11/2010)”. A questão da internação do paciente acometido de 

transtorno mental é regida pela Lei 10.216/2001, que representou um 

março no processo de valorização da vontade do paciente, mesmo tendo 

reconhecido que, momentaneamente, a expressão da vontade pode não 

ser possível. Prevê o parágrafo único do artigo 6º da mencionada Lei que 

há três tipos de internação psiquiátrica: 1)-voluntária, solicitada pelo 

paciente; 2)- involuntária, pedida por terceiro; e 3)-compulsória, “aquela 

determinada pela Justiça”. Obviamente, a necessidade de internação, em 

qualquer modalidade, será sempre avaliada por médico. A lei citada acima 

afirma que a internação involuntária pode ser pedida por “terceiro”. Penso 

que as pessoas habilitadas a formularem o requerimento são, por 

analogia, as mesmas previstas no Art. 1.768 do CC, a saber: pais ou 

tutores, cônjuge (ou companheiro), ou por qualquer parente. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. DEPENDENTE QUÍMICO. 

INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO E TRATAMENTO. DIREITO DE 

TODOS E DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA 

DOS ENTES PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, 

ESTADOS E MUNICÍPIOS. 1) O Estado é parte legítima para figurar no pólo 

passivo em demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de 

medicamentos, realização de cirurgias, exames e internações para 

tratamento médico, ainda que se considere a obrigação solidária entre a 

União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância... 

(TJ-RS - AC: 70040929994 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de 

Julgamento: 25/05/2011, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2011) – grifei/negritei REEXAME 

NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EM 

CLÍNICA ESPECIALIZADA - PROMOÇÃO DA SAÚDE - DEVER DO ESTADO 

(LATO SENSU) - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO DA FAZENDA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. - A 

Constituição estabelece a competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e do Município para cuidar da saúde e da assistência 

pública. - Compete ao Estado (lato sensu) assegurar a todos o direito à 

saúde e aos serviços necessários a sua promoção, inclusive quanto ao 

tratamento de dependência química. - A Fazenda Pública é isenta do 

pagamento de custas processuais. - Deve ser mantido o valor dos 

honorários advocatícios fixado em valor razoável, que não onera 

excessivamente o ente público. (TJ-MG - REEX: 10607130077193001 MG, 

Relator: Maurício Soares (JD Convocado), Data de Julgamento: 

26/07/0015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015) – grifei/negritei Tal também é o entendimento do Superior 

Tribunal Federal: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 625.058 - RS 

(2014/0313958-7) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE : I 

P L ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL AGRAVADO : MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO ADVOGADO : 

GUILHERME HELENO ASTOLFI E OUTRO (S) INTERES. : C E A INTERES. : 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de 

agravo interposto por I. P. L. contra decisão que negou seguimento a 

recurso especial manejado com apoio no art. 105, III, c, da CF, em 

oposição a acórdão proferido nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 

389/390): APELAÇÕES CÍVEIS. ECA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

ESTADO. SOLIDARIEDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. 

INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E 

ISONOMIA. (...) 2. Estado e Município são sabidamente partes legítimas 

passivas em demandas que versem sobre internações compulsórias e 

atendimentos na área de saúde mental e drogadição, mormente por ser o 

Município gestor do CAPS, órgão que presta os primeiros atendimentos 

nessa área. inclusive na esfera ambulatorial, dispondo de meios para dar 

os encaminhamentos necessários á internação, quando indicada, que por 

sua vez passa pelo gerenciamento do Estado, através do DAHA da 

Secretaria Estadual de Saúde. 3. Ao Judiciário cabe vigiar o cumprimento 

da Lei Maior, mormente quando se trata de tutelar o direito á saúde, 

superdireito de matriz constitucional, que é dever do Estado (União, 

Estados e Municípios), como corolário do direito á vida e do principio da 

dignidade da pessoa humana. (...) (STJ - AREsp: 625058 RS 

2014/0313958-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 

26/06/2015) – grifei/negritei O princípio da reserva de administração, como 

uma das particularizações do princípio da separação de poderes, e o 

princípio da garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento 

das prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, CONDENO SOLIDARIAMENTE as 

demandadas para que “seja realizado o exame médico para averiguar a 

necessidade da internação compulsória logo quando de sua admissão no 

estabelecimento hospitalar, sendo disponibilizado todo o aparato 

necessário para materialização da referida internação por meio de 

determinação às Fazendas Públicas Estadual e Municipal para que 

providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação em 

estabelecimento/clínica adequado, ainda que no setor privado e/ou em 

outra cidade e/ou Estado da Federação (caso em que deverá ser 

providenciado também o custeio de transporte, alimentação e hospedagem 

do requerido e de um familiar durante todo o tratamento), até que haja 

declaração médica atestando a desnecessidade da manutenção da 

internação, SOB PENA DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS” E, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. 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). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda/MT, 25 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-26.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTINFACIL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000018-26.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ALFA CONTABILIDADE S/S 

LTDA - ME REQUERIDO: EXTINFACIL COM. E MANUT. DE EQUIP. DE 

PROTECAO LTDA - ME Vistos em Sentença. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação Monitoria, proposta por ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME em 

desfavor de EXTINFACIL COM. E MAN. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

LTDA - ME. Ocorre, que Competência é a medida exata da jurisdição do 

órgão judicante, é o poder de fazer atuar a jurisdição que tem um órgão 

jurisdicional, diante de um caso concreto. A competência absoluta, em 

razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de 

direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser 

declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, 

cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos 

autos (contestação), como matéria preliminar de defesa. Jamais poderá 

deduzir exceção de incompetência absoluta, em autos apartados, por 

completa impropriedade de procedimento. Mesmo porque, somente a 

arguição de incompetência relativa tem o condão de suspender o curso do 

processo principal. Nesse sentido é a orientação doutrinária de Ernani 

Fidélis dos Santos: A incompetência absoluta deve ser declarada pelo juiz, 

de ofício. Mas, se ele não o fizer, o réu deve alegá-la no prazo da 

contestação (art. 113, § 1º), como matéria preliminar de defesa (art. 330, 

II) e não por exceção (art. 307). Isto quer dizer que a simples alegação de 

incompetência absoluta, embora procedente, não suspende o processo, 

como ocorre com a exceção (art. 306). O réu deve alegá-la e contestar. 

(...)” (Da obra Manual de Direito Processual Civil, v. I, p. 157). Grifei. A rigor 

do pleito inicial, o rito procedimental da Ação Monitória, especial por 

natureza, encontra vedação de cunho jurisprudencial e legal para tramitar 
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no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que essa ação tem como alvo 

exclusivo a constituição do título executivo judicial. Se é certo que há a 

possibilidade de constituição de título executivo judicial nas ações que 

tramitam pelos Juizados Especiais, tal não significa que, sendo necessário 

outro rito, inteiramente distinto, possa o autor, a seu alvitre, fazer o 

transplante integral de um procedimento do Código de Processo Civil para 

a Lei nº 9.099/95, seguindo o caminho inverso daquele previsto pelo 

legislador. Com efeito, é justamente o que se verifica com a ação monitória 

proposta, pois que, abstraído o valor que lhe fora atribuído, deve 

necessariamente sujeitar-se ao procedimento especial regrado pelos 

artigos 700 a 702 do estatuto processual vigente. Ademais, a teor do que 

ensina o Enunciado n.º8 do Fórum Permanente dos Juízes Coordenadores 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, in verbis: Enunciado 8. 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais. Pelo Exposto, diante do breve 

exposto e da doutrina citada, DECLARO a Incompetência deste Juízo para 

julgar o feito, nos termos dos artigos 3º, inciso I, e 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 113 do Código de Processo Civil Brasileiro e, em 

consequência, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Sem 

custas e honorários. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Pontes e Lacerda, 25 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-16.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000773-16.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ALCIDES SILVA RODRIGUES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES – 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – INEPCIA DA INICIAL – JUSTIÇA GRATUITA 

Em contestação a reclamada arguiu a preliminar de INCOMPETÊNCIA 

DESTE JUÍZO ante a necessidade de perícia técnica, mas tal preliminar 

também não merece prosperar, pois há outros elementos probatórios que 

superam a necessidade de pericia técnica, e o convencimento do juízo 

poderá ser formado, assim, não faz necessário qualquer perícia, rejeito tal 

preliminar. Arguiu ainda a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, contudo, tal preliminar, 

por tangenciar-se com o mérito desta ação, assim será apreciada. Por 

essa razão, também rejeito a preliminar arguida. Por fim, o reclamado 

arguiu a preliminar de indeferimento de justiça gratuita, enquanto a parte 

autora requereu preliminarmente o deferimento desta. Assim, verifico que 

a parte promovente limitou-se apenas em declarar sua hipossuficiência, 

estando ausente no processo qualquer indicio desta condição, vez que na 

inicial, bem como nos documento acostados não há apenas informação 

ser autônomo, não indicando o ramo de sua atividade. Desta forma, ante a 

impugnação do requerido, consubstanciada nos elementos contidos no 

processo, e ainda, que não causará neste momento qualquer prejuízo 

para o reclamante, ACOLHO TAL PRELIMINAR, INFERINDO OS BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA para a parte autora. No entanto, nos Juizados 

Especiais, nesta fase inicial não há que se falar em custas ou condenação 

em honorários sucumbenciais, e para eventual interposição de recurso o 

pedido poderá ser formulado e apreciado pela Turma Recursal. 

FUNDAMENTO E DECIDO Superadas as questões preliminares, passo à 

análise do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida no 

valor de R$ 919,62 (novecentos e dezenove reais e sessenta e dois 

centavos), negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer 

ainda, os benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e 

exclusão do registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Antes de 

tudo, cumpre esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, 

devendo incidir ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa 

do Consumidor. Para infirmar seu direito acosta aos autos extrato 

contendo a negativação, emitido pelos órgãos responsáveis 

(SPC/SERASA/SCPC). No entanto, depreende-se deste que há outras 

negativações existentes em nome do autor. Neste interim, o promovente 

alega inicialmente que tais negativações também são objeto de demandas 

ajuizadas, MAS NÃO PROVA. A parte ré, em sua contestação, arguiu que 

agiu em pleno exercício regular de direito, que os serviços foram 

devidamente contratados entre as partes, houve utilização, e que a 

inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos 

de proteção ao credito contestada pelo autor. Que trata-se de devedor 

contumaz, e ainda requereu a quebra de sigilo telefônico, pois verificou 

que as chamadas originadas tinham repetidas vezes dois numero de 

telefone. A parte ré juntou ao processo documentação probatória da 

contratação de seus serviços, demonstrando o vinculo entre as partes na 

relação consumerista: contrato assinado, copia de documentos pessoais, 

comprovante de endereço, juntou as faturas que tinha como endereço o 

mesmo informado pelo autor. Assim não se sustenta a tese de 

desconhecimento. Provou que a promovente é cliente do banco réu. 

Concluo, desnecessária a produção de prova pericial, porquanto a analise 

em conjunto das provas levantadas pelo promovido apontam para uma 

legitima contratação. Assim, não tendo a parte promovente comprovado 

que procedeu a quitação do debito, tenho que a negativação é medida 

legal. Até porque, em peça vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM 

A EMPRESA, porem tal alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE 

DOS FATOS. Todas as informações correspondem aos documentos 

juntados na exordial e na defesa, sendo incontroverso a contratação dos 

serviços, pois a parte autora desde a inicial afirma existir tal vinculo. A 

empresa acosta documentos que comprovam que a parte realizou 

contratação pessoal e utilizou os serviços da reclamada, em contrapartida 

a autora não prova a quitação da dívida. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ALCIDES SILVA RODRIGUES em desfavor de CLARO S/A e, 

em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Após, Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 
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estilo. Pontes e Lacerda/MT, 26 de Junho de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-33.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000261-33.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ADRIANA OLIVEIRA NUNES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da revelia a ser reconhecida. FUNDAMENTO E 

DECIDO Ausente preliminar, passo à análise do mérito. Trata-se de 

Reclamação Ação de Cobrança e Imposição de fazer c/c pedido de tutela 

antecipada em que MARIA VÍTORIA OLIVEIRA NUNES, representada por 

sua genitora ADRIANA OLIVEIRA NUNES, move em face ao ESTADO DE 

MATO GROSSO. Alega em síntese, que “autora, com doze anos de idade, 

tem insuficiência renal crônica não especificada (CID10 N18.9) e precisa 

de transplante de rim, estando na lista de espera e em tratamento fora do 

domicílio. (...) precisa fazer acompanhamento fora de seu Município, sendo 

que a cada mês faz consulta em Cuiabá e a cada dois meses em São 

Paulo capital. (...) foi inclusa em TFD e o requerido está oferecendo o 

transporte até o local. Porém, não está recebendo ajuda de custo com os 

gastos locais. Afirma que antes da viagem sempre faz a solicitação da 

ajuda de custo, informando sua conta (já chegou até abrir outra conta 

bancária), mas o dinheiro nunca é depositado”. Assim pleiteia o 

ressarcimento de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove 

reais). A parte Reclamada de devidamente citada, denota-se não 

apresentou contestação. A revelia fora requerida pela parte promovente. 

E instado o Ministerio Publico a se manifestar (ID 13822764), pugnou pela 

revelia do réu e integral procedência da demanda, confirmando a liminar já 

proferida. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Estando devidamente comunicado o réu para articular 

defesa, e assim não proceder, será declarado revel, reputando-se 

verdadeiros os fatos alegados na peça inaugural do autor. (grifei e 

negritei) Logo não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável do Reclamado, deve ser imposto os efeitos da 

revelia. PELO EXPOSTO, com fundamento nos artigos 487, inciso I e 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil c/c art. 20 da Lei 9.099/95, DECRETO 

a revelia do reclamado, e, em consequência, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, e CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO, a ressarcir 

ao Reclamante, o valor de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e 

nove reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do efetivo prejuízo (Sumula 43 STJ). CONFIRMO A 

LIMINAR anteriormente proferida em seus exatos termos: “defiro a 

antecipação de tutela pretendida para determinar a parte requerida, 

inaudita altera parte, sob pena de BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS e 

multa diária, no valor sugerido de R$ 1.000,00, em face da autoridade 

responsável pela realização do ato, a fim de determinar aos réus que 

passem a conceder, imediatamente, ajuda de custo para os gastos com 

alimentação, hospedagem e transporte local à autora no Município de 

Cuiabá e no Município de São Paulo, enquanto lá estiver em razão do TFD”; 

E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita para a parte reclamante. 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). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000772-31.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ALCIDES SILVA RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausente questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

relação jurídica e indenização por danos morais por suposta cobrança 

indevida no valor de R$ 609,86 (seiscentos e nove reais e oitenta e seis 

centavos), inclusão em 10/04/2014, negando qualquer vinculo com a 

empresa promovida. Requer ainda, os benefícios da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova, e exclusão do registro junto aos órgãos de 

proteção ao credito. Para infirmar seu direito acosta aos autos extrato 

contendo a negativação contestada (ID 10119992). No entanto, 

depreende-se deste documento que a consulta foi periódica, 

compreendendo apenas o mês 04 do ano de 2014, conforme texto 

expresso na linha inferior no referido ID, precisamente às fls. 17: “Total de 

ocorrências: 1 Período de 04/2014 a 04/2014 Valor total das ocorrências: 

R$ 609,86”. Cumpre ressaltar ainda que o promovente é autor da demanda 

sob o código processual nº 1000773-16.2017.811.0013, de onde se 

depreende que o promovente possui outras restrições em seu nome, 

conforme ID 10121463 do referido processo, documento emitido em 

04/09/2017. Neste interim, o promovente alega inicialmente que existem 

outras negativações que também são objeto de demandas ajuizadas, MAS 

NÃO PROVA. E ainda OMITE AS REFERIDAS RESTRIÇÕES DE 

DOCUMENTO DE CARÁTER PUBLICO. A parte ré, em sua contestação, 

arguiu que agiu em pleno exercício regular de direito, que os serviços 

foram devidamente contratados entre as partes, houve utilização, e que a 

inadimplência da parte promovente ensejou a restrição junto aos órgãos 

de proteção ao credito contestada pelo autor. Que o autor altera a 

verdade dos fatos, demonstrando vinculo jurídica referente a cartão de 

credito. Requereu a improcedente dos pedidos, e ainda a condenação por 

litigância de má-fé. Necessário se faz reconhecer a litigância maliciosa 

pela parte promovente, pois que inicialmente a parte autora juntou aos 

autos documento publico de consulta junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, omitindo a verdade, disfarçando outras restrições existentes mas 

que eram de seu total conhecimento (conforme processo 

1000773-16.2017.811.0013), o que, como visto, não condiz com a 

realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, 
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incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, atribuída em R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerada a 

gravidade da conduta. Tais condutas devem ser reprimidas 

energicamente, não só pela reprovabilidade, mas sobretudo pela falta de 

ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. 

Tais atos caracterizam Falsidade ideológica e/ou fraude processual 

porque aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a protocola 

perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Outrossim, não pode passar in 

albis a grave e temerária situação evidenciada de litigância de má-fé. 

Como assevera Paola Roos Braun, e artigo publicado na internet, com 

título: “Litigância de má-fé e condenação do advogado”, in verbis: “nem 

sempre o litigante tem pretensão legítima para postular em juízo, mas, 

persuadido pelo advogado, utiliza o Poder Judiciário para postergar o 

cumprimento da obrigação e, ainda, numa espécie de loteria jurídica, tenta 

uma descabida indenização por dano moral, almejando ganho fácil.” 

Prossegue com maestria, dizendo que: “...Essa verdadeira indústria de 

demandas sem fundamento jurídico legítimo, promovida por determinados 

profissionais, acaba desacreditando a Justiça, que exatamente por causa 

desse tipo de processo, torna-se lenta e cara. Afinal, essas demandas 

correm mercê do sacrifício de outros que são justos, e sob o “patrocínio” 

indireto daqueles que recolhem custas.” DISPOSITIVO Ante o exposto: 

INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL e, com isso, DECLARO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 

485, inciso I, do NCPC; CONDENO ainda o requerente ao pagamento de 

multa no valor de 1% sobre o valor da causa, em favor dos cofres 

públicos, e no percentual, sobre a mesma base de cálculo, de 10%, a título 

de condenação, em favor da demandada, bem como a custas judiciais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, vez que 

é absolutamente incoerente a concessão de gratuidade aos litigantes 

temerários e de má-fé. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito ao Tribunal 

de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato 

Grosso para apuração dos atos praticados pelo advogado da parte 

autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94. Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Após, Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo, diante da presença de elementos 

que justificam a condenação por litigância de má-fé.. Pontes e Lacerda/MT, 

26 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000869-31.2017.8.11.0013. REQUERENTE: PATRICIA DA SILVA CORREA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR – 

INEPCIA DA INICIAL Arguiu preliminar de inépcia da inicial por entender 

estarem ausentes requisitos essenciais, contudo, tal preliminar, por 

tangenciar-se com o mérito desta ação, assim será apreciada. Por essa 

razão, rejeito a preliminar arguida. FUNDAMENTO E DECIDO Superada a 

preliminar suscitada, passo à análise do mérito. Os pedidos do autor são 

parcialmente procedentes. Considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

Indenização por Danos Morais promovida por PATRICIA DA SILVA 

CORREA em face de TELEFONICA BRASIL S/A requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada a indenizar por danos morais em virtude de 

negativação indevida, visto desconhecer tal cobrança que ensejou a 

restrição em seu nome, pugna pela inversão do ônus da prova nos termos 

do CDC e a exclusão de qualquer debito entre as partes. A empresa 

reclamada nega as disposições, informa que houve a contratação dos 

serviços, que o debito é regular e a negativação é devida; anexando no 

bojo contestatório print de telas. Ao final pugnou pela improcedência da 

ação por defender estar ausente o dano moral e ainda a condenação da 

parte autora por litigância de má-fé. Pois bem. Em que pese as alegações 

da reclamada verifico que embora faça menção na peça contestatória a 

contratação lícita, não juntou ao processo prova cabal desta, não 

passando de mera conjectura defensiva através de telas produzidas de 

forma unilateral. Ademais as telas anexadas ESTÃO ILEGÍVEIS, não 

podendo serem utilizadas para qualquer fundamentação. Não há nos 

autos qualquer contrato que pudesse apontar para uma contratação licita, 

não há a apresentação da faturas que pudessem terem sidos enviadas no 

endereço da parte autora demonstrando as origens de chamadas e 

destinatários, não há nas telas ou documentos a inserção dos dados 

pessoais da parte autora para poder ser corroborado com demais provas 

e concluir uma possível contratação legitima, tampouco há no autos áudios 

de telemarketing que pudessem confirmar a contração. No entanto, há 

prova nos autos de que o nome da parte Reclamante teve seu nome 

mantido no rol de maus pagadores, cuja inclusão deu-se em 09/09/2016, e 

que alega ter total desconhecimento da suposta dívida. Em se tratando do 

chamado moral presumido, como é o caso de inclusão do nome em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito de quem não é devedor, basta 

provar esse fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para 

emergir a obrigação de indenizar. Portanto, restou-se comprovado a 

responsabilidade da empresa Reclamada, pois a humilhação sofrida pela 

parte Reclamante ao ser cobrada indevidamente, gerou para si o 
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aborrecimento, a vergonha e o descrédito, além da negativação indevida. 

Não assiste razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano 

moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato 

da reclamante ter sido humilhada com a cobrança indevida, bem como sua 

indevida inscrição no rol de maus pagadores, já é o suficiente para 

configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o 

dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

29/05/2018 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - 

DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

COMPROVAÇÃO - DANO MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A 

prova da manutenção da inscrição do nome do cliente nos cadastros dos 

serviços de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida, 

autoriza a fixação de indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA 

: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. - Caso em que a instituição financeira não demonstrou a 

regularidade da cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência 

de comprovação de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas 

trazidas em nome de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser 

declarado inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do 

cliente configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). 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. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro 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 da citação. 

Declaro ainda, a inexistência do débito da parte autora com a ré descrito 

na inicial e debatidos neste processo. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita para a parte autora. 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), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 26 de Junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000109-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON THIENER JULIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000109-48.2018.8.11.0013. REQUERENTE: EDSON THIENER JULIANO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. PRELIMINAR – INEPCIA DA INICIAL Arguiu preliminar de inépcia 

da inicial por entender estarem ausentes requisitos essenciais, contudo, 

tal preliminar, por tangenciar-se com o mérito desta ação, assim será 

apreciada. Por essa razão, rejeito a preliminar arguida. FUNDAMENTO E 

DECIDO Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito. Os 

pedidos do autor são parcialmente procedentes. Considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. In casu, trata-se de ação declaratória de inexistência 

de debito c/c Indenização por Danos Morais promovida por EDSON 

THIENER JULIANO DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada a indenizar por 

danos morais em virtude de negativação indevida, visto desconhecer tal 

cobrança que ensejou a restrição em seu nome, pugna pela inversão do 

ônus da prova nos termos do CDC e a exclusão de qualquer debito entre 

as partes. A empresa reclamada nega as disposições, informa que houve 

a contratação dos serviços, que o debito é regular e a negativação é 

devida; anexando no bojo contestatório print de telas. Ao final pugnou pela 

improcedência da ação por defender estar ausente o dano moral e ainda a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. Pois bem. Em que 

pese as alegações da reclamada verifico que embora faça menção na 

peça contestatória a contratação lícita, não juntou ao processo prova 

cabal desta, não passando de mera conjectura defensiva através de telas 

produzidas de forma unilateral. Ademais as telas anexadas não ESTÃO 

plenamente LEGÍVEIS, não podendo serem utilizadas para qualquer 
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fundamentação. Não há nos autos qualquer contrato que pudesse apontar 

para uma contratação licita, não há a apresentação das faturas que 

pudessem terem sidos enviadas no endereço da parte autora 

demonstrando as origens de chamadas e destinatarios, não há nas telas 

ou documentos a inserção dos dados pessoais da parte autora para 

poder ser corroborado com demais provas e concluir uma possível 

contratação legitima, tampouco há no autos áudios de telemarketing que 

pudessem confirmar a contração. No entanto, há prova nos autos de que 

o nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol de maus 

pagadores, cuja inclusão deu-se em 17/09/2014, e que alega ter total 

desconhecimento da suposta dívida. Em se tratando do chamado moral 

presumido, como é o caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito de quem não é devedor, basta provar esse fato, não é 

necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de 

indenizar. Portanto, restou-se comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, pois a humilhação sofrida pela parte Reclamante ao ser 

cobrada indevidamente, gerou para si o aborrecimento, a vergonha e o 

descrédito, além da negativação indevida. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamante ter sido humilhada 

com a cobrança indevida, bem como sua indevida inscrição no rol de maus 

pagadores, já é o suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o 

entendimento jurisprudencial dominante: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10105150218755001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 29/05/2018 Ementa: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS - DÍVIDA QUITADA 

- MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DANO 

MORALPURO - REPARAÇÃO - CABIMENTO - A prova da manutenção da 

inscrição do nome do cliente nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, mesmo após a quitação da dívida, autoriza a fixação de 

indenização por danos morais. (negritei) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.232.945 - RS (2018/0008797-0) RELATORA : MINISTRA 

MARIA ISABEL GALLOTTI (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. - 

Caso em que a instituição financeira não demonstrou a regularidade da 

cobrança efetivada em nome da consumidora. Ausência de comprovação 

de solicitação de cartão de crédito pela autora. Faturas trazidas em nome 

de terceiro, que não a demandante. Débito que deve ser declarado 

inexistente. - O envio de cartão de crédito sem solicitação do cliente 

configura prática abusiva passível de indenização a título de danos 

morais. Aplicabilidade da Súmula nº 532 do STJ. - A inscrição indevida do 

nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito diz com a 

ocorrência de dano moral puro, in re ipsa. Precedentes. Inaplicabilidade do 

disposto na Súmula 385 do STJ - inexistência de registro preexistente. (...) 

– (grifei e negritei) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

civil da Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo; prudência, razoabilidade e severidade. O valor 

a ser arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e negritei). No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

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 da citação. 

Declaro ainda, a inexistência do débito da parte autora com a ré descrito 

na inicial e debatidos neste processo. Confirmo a tutela anteriormente 

deferida em seus exatos termos, ID 11793455. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita para a parte autora. 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), nos termos do art. 523, §1º, CPC. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 26 de Junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000118-10.2018.8.11.0013. REQUERENTE: LUCIA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

PRELIMINARES A requerida suscita como preliminar a ausência de 

comprovante de endereço da parte autora. No entanto, verifica-se a 

juntada de tal documento anexo a inicial, conforme ID 11691633. Rejeito a 

preliminar. Suscita ainda que, em eventual pedido de desistência do feito 

formulado pelo autor, que não concorda, requerendo assim seja 

indeferido, afim de apurar eventual litigância de má-fé. Por tanto, apenas 

consigno tal questão caso ocorra tal pedido futuramente. Acolho a 

preliminar. FUNDAMENTO E DECIDO Os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. Considerando a relação de consumo que envolve as partes, 

a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. 
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Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se 

apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem 

como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo 

sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de 

indenizar. In casu, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c Indenização por Danos Morais promovida por LUCIA MOREIRA DA 

SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A requerendo, em síntese, a 

condenação da reclamada a indenizar por danos morais em virtude de 

negativação indevida, visto desconhecer tal cobrança que ensejou a 

restrição em seu nome, pugna pela inversão do ônus da prova nos termos 

do CDC e a exclusão de qualquer debito entre as partes. A empresa 

reclamada nega as disposições, informa que houve a contratação dos 

serviços, que o debito é regular e a negativação é devida; anexando no 

bojo contestatório print de telas. Ao final pugnou pela improcedência da 

ação por defender estar ausente o dano moral e ainda a condenação da 

parte autora por litigância de má-fé. Atesta que a parte autora não juntou 

comprovante original da negativação expedido pelos órgãos de proteção 

ao credito. Pois bem. Em que pese as alegações da reclamada verifico que 

embora faça menção na peça contestatória a contratação lícita, não juntou 

ao processo prova cabal desta, não passando de mera conjectura 

defensiva através de telas produzidas de forma unilateral, que até 

poderiam consubstanciar e provar a contratação, mas encontra-se anexa 

na peça defensiva apenas uma tela, e com poucas informações a cerca 

do autor, constando apenas o nome e numero de contrato. Depreende-se 

que desta tela há informação que houve diversos pagamentos, porem a 

requerida deixou de empregar maior robustez probatória, o que poderia 

efetivar se anexasse fatura constando o endereço do autor, por exemplo, 

e assim provando que o promovente sempre recebera as faturas em seu 

endereço. Ademais as telas anexadas ESTÃO parcialmente ILEGÍVEIS, 

não podendo serem utilizadas para qualquer fundamentação. Não há nos 

autos qualquer contrato que pudesse apontar para uma contratação licita, 

e nem áudios de telemarketing. No entanto, há documentos nos autos 

apontando que o nome da parte Reclamante teve seu nome mantido no rol 

de maus pagadores. No entanto, consigno que tal documento, assim como 

bem asseverou a defesa, não goza de credibilidade e confiança suficiente 

para assegurar a legitimidade das informações. Não se pode concluir 

apenas por tal documento se de fato a restrição é a única contida em 

nome do autor, pois não fora emitida diretamente pelos órgãos de proteção 

ao credito. Inclinando-se assim a improcedência dos pedidos no que tange 

à indenização por danos morais, ante a ausência de provas. Ademais, 

instada pela defesa a juntar o documento original, eis que a parte 

promovente em sede de IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO apenas refutou 

as teses contidas na contestação, mantendo-se inerte, deixando de juntar 

o documento que confere total legitimidade de credibilidade. De outro norte, 

tenho que a parte promovida não se desincumbiu de seu ônus em provar a 

legitimidade da cobrança, assim, medida que se impõe é declarar a 

inexigibilidade do debito, com a consequente exclusão da negativação. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

JULGO PARCIALEMENTE PROCEDENTE do pedido inaugural, para declarar 

a inexistência do débito da parte autora com a ré descrito na inicial e 

debatidos neste processo. Determinando que se proceda a exclusão do 

nome do autor dos registros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena 

de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), caso ocorra o descumprimento desta determinação judicial. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita para a parte autora. 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). À secretaria para que proceda a habilitação 

do advogado da parte promovente, conforme manifestação nos autos e 

juntada de termo de substabelecimento. Após. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Pontes e Lacerda/MT, 26 de Junho 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010254-15.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE OVANDO ACHUCARRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010254-15.2016.8.11.0013. REQUERENTE: JOSE VICENTE OVANDO 

ACHUCARRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o 

Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a decidir. Insta 

salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado há mais de 30 

dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado que ciente da 

intimação para se manifestar, permaneceu inerte. Consta ainda, conforme 

certidão (vide ID 13424720) que a parte promovente foi devidamente 

intimada e não se manifestou. A Lei 9.099/95 prescreve no §1º do art.51, 

que a extinção do processo nos casos previstos em lei, independe de 

prévia intimação pessoal das partes, in verbis: Art. 51. Extingue-se o 

p r o c e s s o ,  a l é m  d o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e m  l e i : 

.......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. No 

mesmo sentido, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, 

COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA 

SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO 

PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, 

DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do processo de execução, por alegada 

inércia do exeqüente em movimentá-lo, não é imprescindível a sua 

intimação pessoal, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, bastando a 

intimação do advogado constituído, por expressa norma inserta no art. 51, 

parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A propósito, eis a doutrina: "Em 

qualquer das hipóteses previstas em Lei para a extinção do processo, 

sem julgamento do mérito, desde que configurada a situação específica, o 

juiz extinguirá o processo de ofício, independente de ser a parte 

interessada ou seus sucessores intimados pessoalmente. Não se aplica, 

portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do CPC" (Fernando da Costa 

Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in Juizados Especiais Estaduais 

Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 333). 2. No caso dos autos, 

foram desconstituídas as penhoras iniciais (fls. 101) e contra essa 

decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, tendo tentada a penhora 

on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante disso, o juízo determinou a 

intimação para manifesar em cinco dias acerca do prosseguimento do feito 

(fls. 105), tendo o advogado sido regularmente intimado, permanecendo 

inerte por quase um ano. Ademais, a parte interessada, que deve ser ativa 

nos juizados especiais, permaneceu mais de ano sem comparecer aos 

autos, eis que antes desse despacho já estava ausente do processo. 3. A 

extinção do processo, neste caso, pode se dar até mesmo pelo dispositivo 
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do artigo 53, parágrafo quarto, da Lei 9.099/95, eis que não encontrados 

bens penhoráveis e nem a parte interessada indicou outros bens à 

penhora. O processo não pode ficar indefinidamente no aguardo de 

surgirem bens penhoráveis, segundo a norma acima citada. Destarte, NÃO 

HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO 

MOMENTO EM QUE O CREDOR VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO 

DEVEDOR. 4. Por tais motivos, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. 

Condeno o recorrente em custas, cuja exigibilidade fica sobrestada na 

forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo de condená-lo em honorários, 

ante a ausência de contra-razões pela parte recorrida. Isso Posto, Em 

virtude da paralisação do feito por mais de 30 dias, em razão da inércia do 

requerente em dar prosseguimento ao feito, julgo extinto o processo, sem 

apreciação do mérito, com fulcro §1º do art.51 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Pontes e 

Lacerda/MT, 26 de Junho de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 027/2018/DF

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO a inexistência de registros de penalidade disciplinar de 

suspensão e/ou afastamento do cargo conforme dispõe o artigo 110 da 

Lei Complementar nº 04, de 15/10/90, concernente ao quinquênio 

25/3/2013 a 25/3/2018, conforme os termos da Certidão expedida pela 

Central de Administração;

CONSIDERANDO um total de 4 (quatro) faltas sem justificativas no período 

em que completou o quinquênio, conforme dispõe o Parágrafo Único do 

art. 110, da Lei Complementar n. 04/1990, fica contemporizado o período 

para 25/3/2013 a 25/4/2018;

 RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora SUELI DE CAMPOS, Auxiliar Judiciária, 

matrícula 6198, lotada no Fórum da Comarca de Poxoréu, 03 (três) meses 

de licença-prêmio, relativas ao quinquênio de 25/3/2013 a 25/4/2018, 

devendo ser usufruídas de acordo com a conveniência do serviço.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Poxoréu-MT, 26 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti. Juíza de Direito Diretora do Foro

 

PORTARIA N. 028/2018/DF

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO a inexistência de registros de penalidade disciplinar de 

suspensão e/ou afastamento do cargo conforme dispõe o artigo 110 da 

Lei Complementar nº 04, de 15/10/90, concernente ao quinquênio 

25/3/2013 a 25/3/2018, conforme os termos da Certidão expedida pela 

Central de Administração;

 RESOLVE:

 Art. 1º - CONCEDER ao servidor JEOVA PEREIRA XAVIER, Oficial de 

Justiça, matrícula 2984, lotado no Fórum da Comarca de Poxoréu, 03 (três) 

meses de licença-prêmio, relativas ao quinquênio de 25/3/2013 a 

25/3/2018, devendo ser usufruídas de acordo com a conveniência do 

serviço.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Poxoréu-MT, 26 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti. Juíza de Direito Diretora do Foro

 

PORTARIA N. 029/2018/DF

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO a inexistência de registros de penalidade disciplinar de 

suspensão e/ou afastamento do cargo conforme dispõe o artigo 110 da 

Lei Complementar nº 04, de 15/10/90, concernente ao quinquênio 

16/3/2013 a 16/3/2018, conforme os termos da Certidão expedida pela 

Central de Administração;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER a servidora MARTA ONÉLIA JANÉRI, Técnica 

Judiciária, matrícula 2945, lotada no Fórum da Comarca de Poxoréu, 03 

(três) meses de licença-prêmio, relativas ao quinquênio de 16/3/2013 a 

16/3/2018, devendo ser usufruídas de acordo com a conveniência do 

serviço.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Poxoréu-MT, 26 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti. Juíza de Direito Diretora do Foro

 

PORTARIA Nº. 030/2018/DF.

A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc.;

R E S O L V E:

Artigo 1º. – CONCEDER a servidora MARIA DA CONCEIÇÃO ROSA DE 

ROSA, Auxiliar Judiciária, matrícula 6199, 10 (dez) dias de Licença Prêmio, 

referente ao quinquênio de 1995 a 2000, para usufruto no período de 

16/7/2018 a 25/7/2018.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado.

Poxoréu-MT, 26 de junho de 20.Juíza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78744 Nr: 507-09.2018.811.0014

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Geraldo José Casotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serviço Notarial e Registral do Distrito de Alto 

Coité

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:OAB/MT 10.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De elementar conhecimento que a Lei de Registros Públicos confere 

atribuições ao parquet, facultando-lhe a possibilidade de interpor apelação 

em face da sentença prolatada pelo Juiz Diretor do Foro.

Destarte, a intervenção do Ministério Público nos procedimentos 

administrativos é essencial, notadamente diante do disposto no art. 127, 

caput e art. 129, IX, ambos da Constituição Federal, os quais disciplinam 

que além das demais atribuições previstas na Carta Magna e na Lei 

Orgânica do Ministério Público, é função do órgão ministerial zelar pela 

regularidade dos registros públicos.

Deste modo, DETERMINO sejam abertas vistas dos autos ao Ministério 

Público Estadual, para, no prazo de 10 (dez) dias, emitir o competente 

parecer.

Após, CONCLUSOS os autos para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73390 Nr: 197-37.2017.811.0014

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves da Silva, Irasema Barcello da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Francisco Borjas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ivan Houklef - 

OAB:2.237-E, Thyago A. Houklef Ribeiro - OAB:MT/21.88

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 140.
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Por conseguinte, PROCEDA-SE ao desentranhamento dos documentos 

solicitados e, após, entregue-os à parte postulante.

No mais, tendo sido renunciado o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75846 Nr: 1435-91.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Autolatina S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRA E MEIRA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karine Meira Cunha - 

OAB:SP/ 268.533

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77173 Nr: 2064-65.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77181 Nr: 2070-72.2017.811.0014

 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: TSUDZAWERE JOAO BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, Leonardo Almeida Edelbluth - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18675 Nr: 733-68.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Maria de Cavalho Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 229.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 228 à conta bancária indicada às fls. 229, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 14).

Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, quanto ao adimplemento da 

obrigação principal e, após, PROMOVA-SE o impulso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30027 Nr: 831-43.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal - OAB:mat-1611995

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 173 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69959 Nr: 428-98.2016.811.0014

 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: Dilcinéia Pereira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por DELCINÉIA PEREIRA 

ROCHA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 116 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.
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É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61831 Nr: 120-67.2013.811.0014

 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: Irenil Miranda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por IRENIL MIRANDA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 179 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76949 Nr: 1923-46.2017.811.0014

 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: Elizabeth Lacerda Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.

FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

INTIME-SE o perito judicial nomeado para o agendamento da perícia. Com o 

agendamento, INTIMEM-SE as partes para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69352 Nr: 106-78.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evonice Luane Bento de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial e da defesa e 

com fulcro no artigo 386, I, do Código de Processo Penal, julgo 

IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER a acusada EVONICE LUANE 

BENTO DE ALMEIDA das acusações que lhe são feitas neste 

processo.Inexistem bens a serem destinados.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

ARQUIVEM-SE os autos.Poxoréu-MT, 21 de junho de 2018.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78209 Nr: 245-59.2018.811.0014

 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: Creusa da Costa Fedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

E, de logo, não havendo nulidades a declarar nem outras irregularidades 

para sanar, DECLARO SANEADO O PROCESSO.
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FIXO como ponto controvertido a comprovação da incapacidade para o 

trabalho capaz de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente e, para 

tanto, DEFIRO, primeiramente, a produção de prova pericial, assinalando 

que, caso fizer necessária, será oportunizada, também, a produção de 

prova testemunhal, bem como a juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão.

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico.

Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para ciência.

 INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o fizeram, 

no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico no mesmo 

prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações pertinentes.

FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da perícia médica, e 

10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo.

Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, OFICIE-SE ao Diretor 

do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na 

forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do 

Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto.

Após, VOLVAM-ME conclusos para designação de audiência de 

instrução, se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18845 Nr: 850-59.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

INTIME-SE a parte credora para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar 

acerca dos cálculos de atualização de fls. 233/236, mormente porque 

aqueles confeccionados pela contadoria do juízo não guardam 

consonância com o comando judicial exarado em sede do julgamento dos 

embargos à execução.

Escoado o prazo assinalado, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CONCLUSOS os autos para análise e deliberação cabível.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67939 Nr: 1162-83.2015.811.0014

 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: João Joaquim Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por JOÃO JOAQUIM 

MENDES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 106 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76946 Nr: 1921-76.2017.811.0014

 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: José Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

RECEBO o cumprimento de sentença de fls. 69/74.

Por conseguinte, INTIME-SE o executado para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma que alude 

o art. 535 do NCPC. O expediente deverá se fazer acompanhar do petitório 

e demais documentos necessários.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO, desde já, o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, EXPEÇA-SE ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), EXPEÇA-SE o competente 

precatório requisitório.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, a conversão do tipo de ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26324 Nr: 267-35.2009.811.0014

 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 da Conceição da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Sicoli Neto - 

OAB:269636 - SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 192.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 189 à conta bancária indicada às fls. 192, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 194).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 29524 Nr: 329-07.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Xavier Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 153.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 152 à conta bancária indicada às fls. 153, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 16).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61688 Nr: 1370-72.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Alves Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por MARIO ALVES 

BORGES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 202 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29376 Nr: 181-93.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Cândido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 137.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 136 à conta bancária indicada às fls. 137, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 13).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29475 Nr: 280-63.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Elias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 137.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 136 à conta bancária indicada às fls. 137, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 16).

Sem prejuízo, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, quanto ao adimplemento da 

obrigação principal e, após, PROMOVA-SE o impulso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 747-08.2012.811.0014

 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: Odilon Queirobim Amaral Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 116.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 117/118 à conta bancária indicada às fls. 116, 

uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber 

valores e dar quitação (fls. 14).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61270 Nr: 957-59.2012.811.0014

 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: Adão de Paula e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 142v.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 139/140 à conta bancária indicada às fls. 

142v, uma vez que o causídico peticionante possui poderes para dar 

receber valores e dar quitação (fls. 13 e 125).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28630 Nr: 1136-61.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teonilio Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Reveriego Correia - 

OAB:256111/SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

Considerando a expressa renúncia da parte executada ao prazo para 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença intentado (fls. 204), 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 200/201 e, por corolário, DETERMINO 

sejam expedidas as requisições de pequeno valor (RPV) ou precatórios 

judiciais, nos termos do art. 443 e seguintes da CNGC/MT, e observando 

as determinações da Resolução nº 168/2011 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25374 Nr: 641-85.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jânio Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 212/213.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás para transferência 

dos valores depositados às fls. 210/211 às contas bancárias indicadas às 

fls. 212v, observando o contrato de fls. 213v/214.

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79425 Nr: 804-16.2018.811.0014

 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: Sandra Macêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, Alex Macêdo de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento processual, aferir 

que a parte autora realmente faz jus ao benefício pleiteado junto ao INSS, 

e, por tal razão, a presença da probabilidade do direito e do dano ou risco 

ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência.No mais, uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, 

mediante a remessa dos autos, consoante preceitua o art. 183, § 1º, do 

NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.Observe-se o disposto no art. 347, 

(referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário.Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos 

termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18850 Nr: 906-92.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ires Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo Botelho da Fonseca Accioly Jr - 

OAB:MT/7581, Silvana da Silva Toledo - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 253.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência dos 

valores depositados às fls. 254 à conta bancária indicada às fls. 253, uma 

vez que o causídico peticionante possui poderes para dar receber valores 

e dar quitação (fls. 14).

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte credora acerca do total da quantia a ser 

levantada.

Após, CERTIFIQUE-SE a satisfação do crédito perseguido e VOLVAM-SE 

os autos conclusos extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64271 Nr: 759-51.2014.811.0014

 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: Mauro Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, destaco que o feito fora saneado em momento oportuno (fls. 

42/44).

No mais, considerando que o autor alega ser segurado especial como 

trabalhador rural e, não sendo a prova documental suficiente para atestar 

tal condição, DESIGNO a data de 28 de agosto de 2018, às 14h30min, para 

realização da audiência de instrução.

 Fixo como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres.

Por fim, nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78183 Nr: 230-90.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Benicio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 28 de agosto de 2018, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78422 Nr: 349-51.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EARRECLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:18192/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando o não atendimento a intimação da parte 

autora para emendar a peça vestibular, INDEFIRO a INICIAL, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do NCPC, e JULGO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso I c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do novel Código de Processo Civil. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. No 

entanto, DEIXO de condenar a parte demandante ao pagamento de 

honorários advocatícios, eis que não houve a angularização 

processual.Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os 

autos, com observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61232 Nr: 921-17.2012.811.0014

 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: OOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT, JHdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para: (a) 

RECONHECER a paternidade de ODINEY OLIVEIRA FARIAS como sendo de 

ANTONIO TURAZZI; (b) DETERMINAR a retificação do registro civil de 

nascimento do autor para que seja procedida à exclusão do atual 

patronímico e nome do pai registral, bem como dos avós paternos, 

devendo, por consequência, ser inseridos o nome do pai e avós paternos 

biológicos, de modo que o requerente passará a se chamar ODINEY 

OLIVEIRA TURAZZI.Ainda, CONDENO os requeridos 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 a exigibilidade da cobrança, eis que os réus são 

beneficiários da gratuidade de justiça.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado ao Cartório de Registro Civil de Poxoréu/MT para que se promova 

a retificação do assento de nascimento, na forma suso estipulada.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.: 79960 Nr: 1030-21.2018.811.0014

 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: Gaudência Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Steffeni, Leandro de Souza 

Steffeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por 

GAUDÊNCIA MARIA DE SOUZA em face de CRISTIANO DE SOUZA 

STEFFENI e LEANDRO DE SOUZA STEFENNI, em que a autora, além de 

outros requerimentos, postula pela concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

De elementar conhecimento que a benesse da gratuidade de justiça 

encontra previsão nos arts. 98 e seguintes do novo Código de Processo 

Civil, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”.

In casu, a parte autora qualifica-se como professora, junta aos autos 

comprovante de rendimento financeiros de onde extrai-se que a própria 

aufere ganhos líquidos acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de que 

dispensou vultosas quantias para fazer cumprir o contrato entabulado 

entre as partes, cujo valor ultrapassa a cifra de R$ 200.000,00 (duzentos 

mil reais).

Imperiosa, portanto, a emenda à exordial.

Deste modo, DETERMINO à parte requerente 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.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79968 Nr: 1036-28.2018.811.0014

 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: Luzinei da Silva Oliveira Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes.IV – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Prosseguindo, 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.
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 Intimação das Partes

 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

 A competência para processar e julgar ação de Interdito Proibitório é do 

foro do local onde se encontra o imóvel, nos termos do artigo 95 do CPC. 

Na hipótese, a competência é improrrogável e absoluta, não podendo ser 

modificada pela conexão ou continência (...)”. (TJMT, Ap 22176/2011, 2ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 

18.05.2011, sem grifos no original)Diante de tais considerações, não se 

vislumbra quaisquer razões a justificarem o tramitar do presente feito 

neste juízo.Posto isso, DECLARO a incompetência absoluta deste juízo 

para processar e julgar a presente ação e, por consectário lógico, 

DETERMINO a remessa do feito para uma das varas cíveis da comarca de 

Primavera do Leste/MT.Baixas e anotações de praxe.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79519 Nr: 864-86.2018.811.0014

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel eduardo de Lara Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente representação 

contra o adolescente GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA, devidamente 

qualificado nos autos, RECONHECENDO a prática do ato infracionaL 

análogo ao delito de homicídio qualificado, aplicando-lhe, por corolário, a 

medida SOCIOEDUCATIVA prevista no inciso VI do artigo 112 da Lei 

8.069/90 (ECA), ou seja, INTERNAÇÃO, por tempo indeterminado, não 

superior a 03 (três) anos, devendo ser realizado exame psicossocial a 

cada 06 (seis) meses, para verificar a necessidade ou não de 

manutenção da referida medida socioeducativa.Diante da necessidade de 

ressocializar e reinserir o adolescente em sociedade, e ciente de que 

somente seu enclausuramento não é suficiente, DETERMINO as seguintes 

providências:a)Que seja o adolescente matriculado em escola existente na 

própria instituição, com relatório trimestral de seu aproveitamento, 

relacionamento com os colegas, orientadores e professores;b)A 

realização de atividades psicopedagógicas, dentro das possibilidades do 

Centro Socioeducativo de Barra do garças/MT;Expeça-se o competente 

mandado e a GUIA DEFINITIVA DE INTERNAÇÃO, a qual deverá ser 

remetida ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra 

do Garças/MT, local onde o menor encontra-se internado.Em qualquer 

hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o 

Ministério Público (art. 121, § 6º, ECA). Publique-se, registre-se e 

intimem-se pessoalmente o representado, seus pais ou responsáveis, 

seus defensores, como determina o art. 190 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a Promotora de Justiça.Custas “ex lege”, baixas e 

c o m u n i c a ç õ e s  d e  e s t i l o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Poxoréu/MT, 20 de junho de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76243 Nr: 1623-84.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danyelly Sampaio Pinto Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, uma vez operada a prescrição, JULGO EXTINTA a 

presente execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso II, do novel Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO o 

exequente 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 beneficiário da gratuidade de justiça.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.: 76244 Nr: 1624-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ricardo Sampaio Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, uma vez operada a prescrição, JULGO EXTINTA a 

presente execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso II, do novel Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO o 

exequente 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 beneficiário da gratuidade de justiça.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.: 66491 Nr: 386-83.2015.811.0014

 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: Sylvian de Almeida Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 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, 
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expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63158 Nr: 1335-78.2013.811.0014

 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: Claudio Cardoso 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, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245

 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.: 65664 Nr: 1693-09.2014.811.0014

 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: José Moraes Barbosa Filho

 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:

 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.: 63210 Nr: 1384-22.2013.811.0014

 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: Carmen Ester Lenz

 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:

 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.: 77032 Nr: 1968-50.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certtifico que procedo a intimação da pare autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita 

Certifico Eu, Oficial de Justiça deste Juízo, abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. Mandado de Busca e Apreensão, que após diligências 

de Buscas no Distrito de Alto Coité, neste Município e Comarca de 
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Poxoréu-MT, após as formalidades legais, deixei de efetuar a Apreensão 

do Veículo descrito no presente, em razão de não o ter encontrado; não 

encontrando ainda a Requerida CINTIA ANDRADE DE OLIVEIRA, em razão 

da mesma não residir mais naquele Distrito. Certifico ainda, que fui 

informado por sua Mãe, pela Senhora Norma, que a Requerida 

encontra-se residindo em Primavera do Leste-MT, a cerca de seis anos, 

entretanto, não soube informar o endereço da mesma naquela Cidade, 

apenas o telefone 66-3497-4470. Certifico finalmente, que em contato com 

a Requerida Cintia Andrade pelo Telefone supra, a mesma não informou 

seu novo endereço. Belº. Raniere Farias Pinto Oficial de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17455 Nr: 20-93.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera Albuquerque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certtifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos paa intimação da parate requerente para apresentar os 

dados bancários para fins de trasnferência dos valosres vinculados nos 

presentes autos, bem como, solitar a vinculação dos referidos valores

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 12455 Nr: 2909-59.2001.811.0014

 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): Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 VISTO,

 INDEFIRO a solicitação da Ministério Público Estadual de fl. 345, vez que 

cabe a parte autora a apresentação os cálculos a serem apresentados.

Assim, VISTAS ao Ministério Público para no prazo de cinco (05) dias, no 

apresente a escorreita tabela de atualização do débito necessários ao 

regular processamento do presente feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 19 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76887 Nr: 1894-93.2017.811.0014

 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: CdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Silva de Lima Suzana 

- OAB:/MT., 11.709, Lorrane Moreira Martins dos Santos - 

OAB:20687/O

 VISTOS,

Defiro o pedido ministerial de fl. 44-v.

 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 Código de Processo 

Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado e 

cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos.

Após vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu/MT, 19 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61690 Nr: 1372-42.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Andrey Rondon Pagnussat ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 VISTO,

De início, INDEFIRO o pedido de fl. 106, pois a renúncia ao mandato deve 

ser precedida de notificação ao mandante, a fim de que este nomeie 

sucessor, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil.

Ademais, defiro o pedido de fl. 107, e, DETERMINO o arquivamento 

provisório do feito, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 25 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62529 Nr: 803-07.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Cirilo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denisvaldo Aparecido 

Bulhões - OAB:23863/O

 VISTO,

De início, verifico que o acusado é assistido por um defensor, razão pela 

qual apresentou resposta a acusação, conforme se vê às fls. 40/44.

Outrossim, DESIGNO o dia 18 de Julho de 2018, às 14h30min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Expeça-se precatória para a INTIMAÇÃO do acusado cientificando-o da 

presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 25 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30335 Nr: 1139-79.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marjones Varanda Catalá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Goulart Veneranda 

- OAB:81329/MG, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629, Patrícia 

Galvão Fria - OAB:OAB/MS 18363

 VISTO,

 Considerando a sentença condenatória em desfavor de MARJONES 

VARANDA CATALÁ, nas sanções do artigo 311, caput, do Código Penal.

Ante a certidão de fl. 186, intime-se o Ministério Público para, querendo, no 

prazo legal, oferecer contrarrazões ao recurso de apelação.
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Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para exame 

do recurso, com nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67091 Nr: 716-80.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Vitoria Ltda ME, Francielli Viecili, David 

Antonio Riva Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso 

Siqueira-Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Rodrigues Alves - 

OAB:3203

 VISTO,

Considerando que já transcorreu o prazo de suspensão pugnado às fl. 

52/53, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 25 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77959 Nr: 126-98.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Henrique da Silva Cézar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 VISTO,

De início, verifico que o acusado é assistido por um defensor, razão pela 

qual apresentou resposta a acusação, conforme se vê às fls. 49/55.

Outrossim, DESIGNO o dia 18 de julho de 2018, às 14h00min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Expeça-se mandado para a INTIMAÇÃO do acusado cientificando-o da 

presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 25 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60251 Nr: 1483-60.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinio Jarudore Ltda - ME, Jurandir Botteri 

Negrão

Jurandir Botteri Negrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do art. 174, do CTN e 924, V c/c art. 925, 

ambos do NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do 

mérito.Custas pelo autor, devendo ser observada a isenção legal, caso 

houver.Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, uma vez que não 

atingido o valor previsto pelo artigo 496, § 3º, I do NCPC. Assim, certificado 

o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 25 de junho de 

2018. Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64232 Nr: 728-31.2014.811.0014

 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: LLR, FFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo Civil.Sem custas e 

honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.Ciência ao Ministério 

Público.Feitas às anotações necessárias e comunicações e, renunciado 

ao prazo recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, 

observadas as formalidades legais. Deve-se ressaltar, por fim, que esta 

sentença não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse 

exclusivo da menor.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 25 

de junho de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27003 Nr: 965-41.2009.811.0014

 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: Ivone Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Carlos Duarte, Alexandre Alvin da 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim Da Fonseca 

- OAB:7010, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Leopoldo Queiroz Paim - OAB:12413/MT, Paulo Celerino Alvim Da 

Fonseca - OAB:MT10.629

 “VISTO. Considerando a ausência da testemunha PM ARCANJO, DEFIRO 

o pedido do patrono do requerido Roberto e, assim, REDESIGNO audiência 

para o dia 10/07/2018 às 14h00min (MT). Ademais, analisando os autos, 

verifica-se que não foram devidamente cumpridas as determinações de fl. 

295, razão pela qual, CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA o devido 

cumprimento das determinações. Ainda, constata-se que as partes 

juntaram petição insistindo na oitiva de suas respectivas testemunhas, 

deste modo, DEFIRO os pedidos e, por consequência, EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA para a oitiva da testemunha ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, também conhecido como ANTONIO CARLOS MIDAS DE 

OLIVEIRA, no endereço acostado à fl. 300, bem como, para a testemunha 

CBPM TENÓRIO, no endereço de fl. 301. Por fim, INTIME-SE, COM 

URGÊNCIA, a testemunha PM ARCANJO, no endereço: Rua Marechal 

Theodoro da Fonseca; nº:10; Bairro Jardim Tropical, neste município. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79041 Nr: 644-88.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de 

Primavera do Leste/MT., Cooperativa de Crédito Rural Primavera do Leste- 

PRIMACREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Vargas Paiva, Paulo Inácio Paiva, 

Paiva Transportes Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerda certidão dp oficial de jusdtiça a seguir transcrita " 

Certifico que não foi possível cumprir, por ora, este mandado porque a 
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parte interessada não ofereceu os meios necessários para custeio das 

despesas deste servidor com o deslocamento até o imóvel a ser 

penhorado. Jeova Pereira Xavier oficial de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18420 Nr: 547-45.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanlaer Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Cell

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de fls. 210/211, quanto a 

expedição do ofício a Ciretran, bem como ao mandado de busca e 

apreensão do veículo em questão. Ademais, é de trivial sabença que o 

Novo Código de Processo Civil inovou ao trazer materializada a 

possibilidade de protesto da decisão judicial transitada em julgado, 

conforme dicção do art. 517, in verbis:“Art. 517. A decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 

depois de transcorrido o prazo para paga pagamento voluntário previsto 

no art. 523”.Da exegese do referido dispositivo, não se desconhece a 

possibilidade de protestar título executivo judicial, uma vez que há amparo 

legal para tanto. Todavia, no caso concreto, trata-se de ação de execução 

de título judicial, em que a parte exequente não obteve êxito no 

adimplemento da dívida pela parte devedora.Assim, tem-se que o protesto 

é providência que cabe à parte credora e, prescinde de autorização do 

juízo.Neste sentido, é a jurisprudência:“AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO 

PROCESSO PARA FINS DE PROTESTO DA DEVEDORA. AUTORIZAÇÃO 

OU AQUIESCÊNCIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA PARA A 

BUSCA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ATO COERCITIVO. ABUSIVIDADE. 

AGRAVO DESPROVIDO”. (Agravo Nº 70066383829, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, 

Julgado em 24/09/2015).Deste modo, DEFIRO o pedido para expedição de 

certidão de dívida em nome dos outros sócios da empresa executada, 

para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

Serasa.No mais, INTIME-SE o exequente para, no prazo legal, promover os 

atos necessários ao andamento do feito, sob pena de extinção e 

a r q u i v a m e n t o . 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  o 

necessário.Poxoréu/MT, 25 de junho de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62456 Nr: 352-17.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPB, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência.

Ainda, a parte exequente deverá requerer o que de direito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27253 Nr: 1127-42.2010.811.0033

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO IZIDORO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de habilitação dos herdeiros de Lazaro Izidoro do 

Nascimento de f. 130.

Apresentada a certidão de óbito de f. 135 e certidão de casamento de f. 

134, determino a inclusão no pólo ativo do feito da sucessora processual, 

Marlene Gomes do Nascimento.

Isso porque, consta a autorização dos demais herdeiros do falecido às f. 

140/161 para que Marlene Gomes do Nascimento proceda ao 

levantamento integral da importância depositada às f. 128.

Expeça-se alvará judicial em seu favor, intimando-a para levantamento, em 

5 (cinco) dias.

Após, certifique o cumprimento integral da obrigação e voltem os autos 

conclusos para extinção do feito por satisfação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64367 Nr: 1334-31.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que parte executada foi citada por meio de edital, tendo 

deixado transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido, nomeio-lhe a 

douta Defensora Pública atuante nesta como curadora especial, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se dará 

vistas dos autos para os fins de direitos.

Assim, postergo a análise do pleito de fls. 87/88, para após a 

manifestação da curadora especial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63548 Nr: 891-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE ALVES DA SILVA, JOAO CARLOS 

SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Em atenção ao pedido de f. 106/107, verifico que, em consulta ao sistema 

RENAJUD, a placa do veículo informado pertence a terceira pessoa, razão 

pela qual determino a intimação da parte autora para requerer o que de 

direito, em 5 (cinco) dias.

Em nada requerido, certifique e cumpra-se as determinações de f. 99, 

ultimo parágrafo relativamente à suspensão da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68169 Nr: 3501-21.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA- ME, 
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Geofran Araújo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro de Alcantara 

Junior - OAB:12001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fl. 92/93.

 Assim, considerando que o requerido encontra-se em local incerto e não 

sabido, cite-o por edital para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados na inicial.

Tendo sido a parte requerida citada por edital, certifique-se o transcurso 

do prazo e não havendo manifestação, desde já nomeio-lhe a douta 

Defensora Pública atuante nesta como curadora especial, nos termos do 

artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se dará vistas dos 

autos para os fins de direitos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20485 Nr: 350-28.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI CORDEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Homologado o cálculo devido pela parte requerida às f. 175.

Expedido RPV às f. 176/179, com informação de pagamento e vinculação 

dos valores devidos às f.184

Por essas razões, defiro o pedido de f. 180 para fins de expedição do 

alvará judicial relativo aos valores devidos, em favor da parte autora – 

principal e de seus advogados – sucumbência.

Intimem os beneficiários para levantamento do alvará judicial, no prazo de 

5 (cinco) dias e, após, certifique o pagamento e satisfação integral do 

crédito, voltando os autos conclusos para prolação de sentença extintiva 

diante do cumprimento da obrigação e posterior arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26411 Nr: 284-77.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Homologado o cálculo devido pela parte requerida às f. 185.

Expedido RPV às f. 187/190, com informação de pagamento e vinculação 

dos valores devidos às f. 194.

Por essas razões, defiro o pedido de f. 191 para fins de expedição do 

alvará judicial relativo aos valores devidos, em favor da parte autora – 

principal e de seus advogados – sucumbência.

Intimem os beneficiários para levantamento do alvará judicial, no prazo de 

5 (cinco) dias e, após, certifique o pagamento e satisfação integral do 

crédito, voltando os autos conclusos para prolação de sentença extintiva 

diante do cumprimento da obrigação e posterior arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19913 Nr: 1682-64.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA CESÁRIO GOMES, IRENE DOS SANTOS 

SILVA, EVANILDO CORREIA PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Homologado o cálculo devido pela parte requerida às f. 129.

Expedido RPV às f. 132/135, com informação de pagamento e vinculação 

dos valores devidos às f. 141/143v.

Por essas razões, defiro o pedido de f. 137 para fins de expedição do 

alvará judicial relativo aos valores devidos, em favor da parte autora – 

principal e de seus advogados – sucumbência.

Intimem os beneficiários para levantamento do alvará judicial, no prazo de 

5 (cinco) dias e, após, certifique o pagamento e satisfação integral do 

crédito, voltando os autos conclusos para prolação de sentença extintiva 

diante do cumprimento da obrigação e posterior arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75267 Nr: 3520-90.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V DOMINGOS DA SILVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão interposta por FINANCIADORA 

BRADESCO S/A contra V DOMINGOS DA SILVEIRA – ME, ambos 

qualificados.

Após decisão inaugural compareceram as partes aos autos e noticiaram a 

realização de acordo (fls. 46/47), quando então postularam a suspensão 

do feito. O acordo formulado fora homologado, fls. 48. Decorrido o lapso 

assinalado no pacto, o autor requereu a extinção do feito, ante ao 

adimplento integral do pacto (fls. 52).

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Infomado que a parte requerida adimpliu o acordo homologado nos autos, 

a extinção do feito, é medida de rigor.

Ante o exposto, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

cumprido o acordo sobredito, julgo e declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, na forma do disposto art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento de eventuais custas e despesas 

processuais conforme acordado. Condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, conforme pactuado.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 20750 Nr: 591-02.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABENEL DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Homologado o cálculo devido pela parte requerida às f. 185.

Expedido RPV às f. 202/204, com informação de pagamento e vinculação 

dos valores devidos às f. 211/213v.

Por essas razões, defiro o pedido de f. 206 para fins de expedição do 

alvará judicial relativo aos valores devidos, em favor da parte autora – 

principal e de seus advogados – sucumbência.

Intimem os beneficiários para levantamento do alvará judicial, no prazo de 

5 (cinco) dias e, após, certifique o pagamento e satisfação integral do 

crédito, voltando os autos conclusos para prolação de sentença extintiva 

diante do cumprimento da obrigação e posterior arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26377 Nr: 250-05.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM OLIMPIO CANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Homologado o cálculo devido pela parte requerida às f. 159.

Expedido RPV às f. 161/164, com informação de pagamento e vinculação 

dos valores devidos às f. 165/166 e f. 172/177v.

Por essas razões, defiro o pedido de f. 167 para fins de expedição do 

alvará judicial relativo aos valores devidos, em favor da parte autora – 

principal e de seus advogados – sucumbência.

Intimem os beneficiários para levantamento do alvará judicial, no prazo de 

5 (cinco) dias e, após, certifique o pagamento e satisfação integral do 

crédito, voltando os autos conclusos para prolação de sentença extintiva 

diante do cumprimento da obrigação e posterior arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22394 Nr: 2261-75.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LOURENÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Homologado o cálculo devido pela parte requerida às f. 185.

Implantado o benefício à parte autora, conforme ofício de f. 186.

Certificado o trânsito em julgado às f. 189.

Expedido RPV às f. 190/193, com informação de pagamento e vinculação 

dos valores devidos às f. 198/201v.

Por essas razões, defiro o pedido de f. 194 para fins de expedição do 

alvará judicial relativo aos valores devidos, em favor da parte autora – 

principal e de seus advogados – sucumbência.

Intimem os beneficiários para levantamento do alvará judicial, no prazo de 

5 (cinco) dias e, após, certifique o pagamento e satisfação integral do 

crédito, voltando os autos conclusos para prolação de sentença extintiva 

diante do cumprimento da obrigação e posterior arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56787 Nr: 2179-34.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS PIRES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FEITOSA NETO - 

OAB:22.482/GO, EDUARDO PERES DA SILVA - OAB:9.447/GO, JOSÉ 

COELHO DE OLIVEIRA - OAB:23.814/GO

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 52/2007-CGJ, item 

11.1 – “o” (CNGC/MT, item 7.35.11 - “o”), impulsiono estes autos ao setor 

de Expedição de Matéria de Imprensa para intimar a defesa do réu para 

apresentar Alegações Finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53260 Nr: 2721-86.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fl. 81

Assim, informado o endereço que a parte requerida poderá ser localizada, 

consoante se vê às fls. 81, expeça-se o necessário visando sua citação, 

pelo correio, mediante carta com aviso de recebimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55151 Nr: 907-05.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

VADIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS 

SANTOS RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fl. 76.

Assim, considerando que os requeridos encontram-se em local incerto e 

não sabido, cite-os por edital para, querendo, contestar a presente ação, 

no prazo legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

alegados na inicial.

Tendo sido a parte requerida citada por edital, certifique-se o transcurso 

do prazo e não havendo manifestação, desde já nomeio-lhes a douta 

Defensora Pública atuante nesta como curadora especial, nos termos do 

artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se dará vistas dos 

autos para os fins de direitos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18655 Nr: 429-41.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER MARIA BARBOSA BOEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:

 Visto.

Considerando o teor da petição acostada às fls. 97/98, redesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de agosto de 2018, às 

13:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3016 Nr: 21-31.1999.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABUR PNEUS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ideraldo Carlos Venâncio, EMERECIANO JOSÉ 

VENANCIO FILHO, OSCAR PEREIRA COSTA, IDERALDO LAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE 

MAEDA - OAB:20.912 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida às fls. 202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63331 Nr: 790-43.2016.811.0033
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca das 

correspondências devolvidas às fls. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65380 Nr: 1860-95.2016.811.0033

 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): RIO CLARO TURISMO LTDA, OSMAR NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o 

que entender de direito, conforme decisão de fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57485 Nr: 2648-80.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSI GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 49/50.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24241 Nr: 1479-34.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAOVDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJC, JBDS, MMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANI DE MORAES - 

OAB:12283/MT

 Vistos.Posto isto, indefiro o pedido de fls. 138 Assim, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, informar nos autos o endereço que 

a parte executada poderá ser localizada, ou demonstrar quais a 

d i l igências foram empreendidas na tenta t iva  de sua 

localização.Cumpra-se, expedindo-se o necessário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000305-55.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO: 1000305-55.2018.8.11.0033 REQUERENTE: COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE 

MATO GROSSO -SICREDI OURO VERDE MT REQUERIDO: JOÃO 

APARECIDO DA SILVA DECISÃO Vistos, Ação de imissão de posse 

interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO -SICREDI OURO VERDE 

MT, contra JOÃO APARECIDO DA SILVA, pela qual vindica a autora, em 

sede de tutela de urgência, a imediata imissão na posse do imóvel 

matriculado sob o n.º nº 7.316, do Cartório de Registro de imóveis desta 

cidade e Comarca de São José do Rio Claro/MT, que estaria sendo 

ocupado injustamente pelo réu. Argumentou a autora ser a legítima 

proprietária do imóvel supra descrito. Narrou que o requerido, em 17 de 

junho de 2014, alienou o imóvel a autora, como garantia de uma dívida no 

importe de R$ 20.000,00, que deveria ter sido adimplida em 36 parcelas, 

iguais, e consecutivas, no valor de R$ 801,27, decorrente da cédula de 

crédito bancário n.º B41731491-2. Todavia, o requerido não teria honrado 

o compromisso, razão pela qual houve a consolidação do imóvel em favor 

da parte autos, em 10 de maio de 2016. Afirmou que várias foram as 

tratativas administrativas, visando a desocupação do imóvel pelo 

requerido. Porém sem êxito. Postulou, em sede de tutela de urgência a 

imediata imissão na posse, alegando restar demonstrada sua propriedade 

sob o imóvel e ainda a que posse injusta do réu sobre ele, já que 

notificado, se recusa a desocupa-lo. É o sucinto relatório. Decido o pedido 

de tutela de urgência. Nos termos do art. 300, do novo Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao 

resultado do processo. No caso, não evidenciados os requisitos, razão 

pela qual a tutela de urgência deve ser indeferida. Pelas informações 

extraídas do alegado e peças a instruir a exordial evidenciado está que a 

autora tem o direito de posse sobre o imóvel em questão. A matrícula do 

imóvel evidencia a probabilidade do direito, já que o domínio do bem está 

suficientemente alicerçado. Contudo, não vislumbro perigo de dano, caso 

a tutela pretendida seja conferida a posteriori. Elemento algum foi carreado 

ao feito a informar a existência de riscos. A autora limitou-se argumentar 

que possui direito à posse do imóvel, por ser sua legítima proprietária, ante 

a inadimplência do réu. Neste enfoque não foram apresentados motivos 

idôneos que indiquem a ocorrência de possíveis danos irreparáveis ou de 

difícil reparação a justificar a determinação da tutela de urgência 

perseguida. Vale ressaltar que a autora detém o domínio do imóvel desde 

10 de maio de 2016. Entretanto, ingressou com a presente ação apenas 

20 de junho de 2018. Logo, não se vislumbra urgência reclamada pelo 

autor, quando sequer se dignou a informar qual seria o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, caso deferida a tutela pretendida 

apenas ao final da demanda. Neste sentido os seguintes arestos ora 

compilados, que seguem com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

POSSE. BENS IMÓVEIS. IMISSÃO DE POSSE. Nos termos do art. 300, do 

novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ao resultado do processo. No caso, não evidenciados os 

requisitos, é de ser mantido o indeferimento da liminar. Manutenção da 

decisão que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME” (Agravo de Instrumento Nº 70077032332, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 16/05/2018); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (art. 300, 

CPC) - IMISSÃO NA POSSE – INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Em ação de natureza petitória, para a concessão 

antecipada de imissão na posse, necessário que o autor demonstre a 

presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a posse injusta 

do requerido e, ainda que tal exercício acarrete ao autor fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou 

comprovado.As razões do recurso não trazem um elemento concreto e 

congruente com o disposto no art. 300 do CPC, caso em que torna-se 

impositiva a manutenção da decisão agravada”. (GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017). Ante o exposto, face à 

ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de liminar de imissão na posse. Nos termos do artigo 

334 do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para designação de audiência de 

mediação. Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para 

comparecimento, sendo que a intimação do autor deverá ser realizada na 

pessoa de seu advogado, para comparecimento na audiência designada, 

que será realizada pelo Mediador/Conciliador Judicial cadastrado pelo 

Tribunal de Justiça, conforme parágrafo primeiro do artigo 334 do CPC e 

Provimento n. 09/2016 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As 

partes deverão estar cientes de que o não comparecimento injustificado à 

audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e 
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sancionado com arbitramento de multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertido em favor da União 

ou do Estado. As partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensor público, conforme artigo 334, parágrafo nono do 

Código de Processo Civil. Havendo conciliação/mediação, voltem para 

homologação. Sendo a conciliação/mediação inexitosa, deverá o requerido 

sair intimado para apresentação da resposta, no prazo de 15 (quinze) 

dias, da audiência, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se 

a parte autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias 

e, em seguida, voltem para decisão. Intimem-se desta decisão. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. São José do Rio Claro – MT, 26 de junho de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76439 Nr: 3958-19.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE 

BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO DE diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) conforme fls.42. 

Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante 

guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo 

ser juntado aos autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante 

petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51371 Nr: 509-92.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SAITO LTDA, MILTON MASSATO 

SAITO, DAMASIA FIGUEIREDO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PASCHOAL 

ZANCHET - OAB:19.505/O-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 509-92.2013.811.0033 – Código 51371

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDOS: IRMÃOS SAITO LTDA e MILTON MASSATO SAITO e 

DAMASIA FIGUEIREDO DIAS

CITANDOS: Requerido: Irmãos Saito Ltda, CNPJ: 03101151000124, 

brasileiro(a), casa universal, Endereço: Av. Julio Campos, 396, Bairro: 

Centro, Cidade: São José do Rio Claro-MT;

Requerido: Milton Massato Saito, Cpf: 31779891172, Rg: 12402003 SSP SP 

Filiação: Goichi Saito e Shizuko Saito, data de nascimento: 18/12/1961, 

brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, casado(a), empresario, Endereço: 

Av. Mato Grosso, 467, Bairro: Centro, Cidade: São José do Rio Claro-MT;

Requerida: Damasia Figueiredo Dias, Cpf: 78900581104, Rg: 1573538-9 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), do lar, Endereço: Av. Julio 

Campos, 397, Bairro: Centro, Cidade: São José do Rio Claro-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/02/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 67.449,78

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS REQUERIDOS acima qualificados, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: (...) Os Requeridos não cumpriram a obrigação 

contraída, quedando-se inadimplentes com as prestações vencidas, 

assiste ao requerente o direito de receber seu crédito, que atualizado até 

o dia 28/12/2012 totaliza R$ 67.449,78.

DESPACHO: Vistos etc. 1. DEFIRO o pedido de fl. 154 [citação por edital], a 

teor das certidões de fls. 138 e 152. 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a) Expeça-se o competente edital de citação dos 

requeridos, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum. b) 

Decorrido o prazo editalício sem manifestação, conclusos para nomeação 

de curador especial. 3. Publique-se e cumpra-se, com urgência, porque se 

trata de processo afeto a metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 25 de junho de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1705 Nr: 231-82.1999.811.0033

 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): ANÉZIO FRANCISCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65038 Nr: 1651-29.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA RODRIGUES, SIDNEI PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI PEREIRA, JOÃO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAURICIO MARQUES CANTO - OAB:23967/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAURICIO MARQUES CANTO - OAB:23967/PR

 b) Após, intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64500 Nr: 1414-92.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA EDINEIA BERTE ME, GLÁUCIA 

EDINÉIA BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.89, 

requerendo o que for de direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 66017 Nr: 2306-98.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALEXANDRE BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18.389/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Cuiabá/MT, na Quinta Vara Criminal, no dia 

17/07/2018 às 15:00 horas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-05.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DITADI (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-65.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WENNITA HAVANNE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-58.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN DOUGLAS BRUNO (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-59.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LEME TOSCANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA OAB - MT18295/O (ADVOGADO)

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SAO JOSE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o depósito efetuado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-20.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSO JOSE DEMETRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-86.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN REGINA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-26.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N: 1000003-26.2018.8.11.0033 AUTOR: SOLANGE 

APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS REQUERIDO: VIVO S.A 

SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Reclamação pelo rito da Lei n. 9.099/95, 

formulada por SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA TOMAS, em 

face de VIVO S.A, em que a parte autora sustenta sofrimento por dano 

moral em virtude da inscrição indevida de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante a ausência de 

contratação. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. 

Destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral 

reparação dos danos morais e materiais a serem apurados. As normas do 

Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e 

função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 131,77 (cento e trinta e um 

reais e setenta e sete centavos). Ocorre que a requerida sustenta que o 

débito é oriundo do inadimplemento de faturas da linha móvel cadastrada 

em nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento que 

comprovasse tais alegações. Desta feita, não obstante as alegações da 
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requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pelo autor, vislumbro a inscrição dos dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, VIVO 

S/A, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao 

autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária 

deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos 

da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. 

Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. 

Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

15 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-37.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON CESAR ZANIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL MESSIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GOLICZESKI OAB - MT0013811A (ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 8010007-37.2017.8.1.1.0033 REQUERENTE: ADILSON CESAR 

ZANIN REQUERIDO: MISAEL MESSIAS DA SILVA SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Compulsando os autos, verifica-se que embora a parte autora tenha 

indicado seu endereço na inicial, restou infrutífera a tentativa de sua 

intimação para constituir novo patrono, já que o valor da causa ultrapassa 

20 (vinte) salários mínimos, o que faz incidir a regra constante no artigo 

19, §2º da Lei n. 9.099/95 para fins de presumir o ato eficaz. Com efeito, 

dispõe referido artigo: Art. 19. As intimações serão feitas na forma 

prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. 

(...) § 2º As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações 

enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 

Consequência disso, tendo a parte autora mudado de endereço sem 

comunicar o juízo, aliado ao fato dos autos se encontrarem paralisados, 

presumo válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado nos autos 

e, tendo em vista a ausência de manifestação da parte autora postulando 

pelo prosseguimento do feito, extingo-o por abandono, nos termos do 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

autora em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 
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termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Transitada em julgado pela preclusão lógica, 

arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 5 de junho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-70.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES DE MORAES (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)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-74.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MAXIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-03.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON JONY SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 056/2018-CA - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz em Substituição e Diretor do Foro, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc 

......Considerando que o servidor, Gestor Administrativo II, Pedro Vaz da 

Silva Neto, Analista Judiciário-Efetivo, matricula 34110, estará em usufruto 

de férias no período de 25 de junho a 14 de julho de 2018.R E S O L V 

E:Designar a servidora Raira Dias Abreu, Técnica Judiciária, matricula 

32816, para exercer o cargo em substituição de Gestor Administrativo II, 

no período de 25 de junho a 14 de julho de 2018.P. R. Cumpra-se, 

encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça. Vila Rica - MT, 20 

de junho de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva- Juiz Substituto 

Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59734 Nr: 1070-29.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DA SILVA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo MPE/MT em desfavor de Domingos 

da Silva Maciel para apuração da infração penal prevista no artigo 121, 

§2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso I e artigo 150, caput, na forma do 

artigo 69, todos do Código Penal.

Foi decretada a prisão preventiva do acusado no dia 19.04.2017 (fls. 

56/58).

Às fls. 149/153 a defesa técnica postulou pela revogação da prisão 

preventiva do réu.

Instado a se manifestar, o Ministério Público postulou pelo indeferimento do 

requerimento (fls. 161/163).

É o relatório.

DECIDO.

O réu Domingos da Silva Maciel foi preso preventivamente no dia 

20.04.2017. Foi denunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, 

incisos II e VI c/c artigo 14, inciso II e 150, caput, na forma do artigo 69, 

todos do Código Penal.

Analisados os autos, entendo necessária a manutenção da prisão 

preventiva do réu, pois se encontram incólumes os motivos de fato e de 

direito que a ensejaram.

 Observo que a prisão preventiva se mostrava necessária no momento em 

que foi decretada, ainda permanecendo os motivos que a ensejaram, vez 

que, como já evidenciado em fase extrajudicial, foi analisada a existência 

do crime imputado e a presença de indícios suficientes de autoria.

A defesa aduziu que seja reconhecido por este juízo a existência do 

excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, eis que o 

denunciado encontra-se preso cautelarmente há mais de quatrocentos e 

vinte e dois dias sem que se tenha havido o encerramento da instrução 

processual.

Compulsado os autos verifico não estar configurado excesso de prazo 

para conclusão da instrução, eis que os prazos processuais devem ser 

interpretados com a razoabilidade e proporcionalidade frente as 

peculiaridades do caso concreto.

Por tal razão, mantenho fundamentos de decisão de fls. 139/141, ademais 

apesar de restarem pentes a oitiva da vítima Gilmar Moreira da Silva e a 

realização de interrogatório do acusado, a mitigação do prazo para 

encerramento da instrução, frente as peculiaridades da presente ação 

penal, se mostra razoável e proporcional, sobretudo por não ter havido 

indevida paralização do trâmite processual.

Vejamos o entendimento do E.TJMT:

[...] De acordo com o princípio da razoabilidade, o excesso de prazo não 

deve se atrelar somente no somatório aritmético dos prazos legais. Outras 

circunstâncias como a pluralidade de réus, de crimes, a complexidade do 

feito, elementos que podem dilatar o prazo processual, devem ser 

ponderadas para que a coação ilegal se verifique. No presente caso o 

feito tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é 

desproporcional ou irrazoável. (HC 138782/2014, DES. PAULO DA CUNHA, 

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 

07/11/2014).

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE 

QUALIFICADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE 

MATERIALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS 

CONCRETOS – GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA CRIMINOSA – 

WRIT , NESTA PARTE NÃO CONHECIDO – REITERAÇÃO DE PEDIDO – 

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA 

O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INÉRCIA NÃO 

VERIFICADA – INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DIANTE DO CORRETO CURSO 

DA INSTRUÇÃO EM RAZÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – 

NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM 

CONHECIDA EM PARTE, E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. O suposto 

extrapolamento do prazo para conclusão da ação penal não se verifica, 

pois para a concessão de Habeas Corpus em razão da configuração do 

excesso de prazo é imprescindível que a dilação seja decorrência 

exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do 

próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da 

razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Não configurada 

desídia do Poder Judiciário diante da necessidade de cumprimento de 

cartas precatórias expedidas para outras Comarcas, para a oitiva da 

vítima e de testemunhas arroladas por ambas as partes. (HC 174265/2015, 
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DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016)

Por fim, insta salientar ter sido decretada prisão preventiva do acusado 

(fls. 56/58), observado o que preceitua o art. 302 do Código de Processo 

Penal diante de ter sido consubstanciado o periculum libertatis para 

resguardar a ordem pública e não para conveniência da instrução criminal, 

logo, a conclusão desta não gerará efeitos à manutenção da prisão 

preventiva.

Destarte, a necessidade da prisão ainda se faz presente para resguardar 

a ordem pública, pois o modus operandi utilizado pelo imputado demonstra 

sua periculosidade social em concreto, recomendando seu afastamento 

do seio social.

Nessa esteira, o entendimento do E.TJMT:

[...] O decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, 

pois, há referências aos indícios suficientes de autoria, à prova da 

existência do crime, bem como na gravidade concreta do crime. Há 

fundamento idôneo para consubstanciar sua custódia cautelar, não se 

confundindo com antecipação da culpabilidade, circunstância, essa, que 

será analisada pelo magistrado em sede de cognição exauriente, 

incompatível com esta via mandamental. (TJMT. HC 304/2016, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

03/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016).

Por outro lado, o réu não demonstrou a necessária alteração fática apta a 

ensejar o deferimento do requerimento de soltura entabulado.

 Sendo a prisão preventiva uma medida cautelar, está regida pela cláusula 

rebus sic stantibus, de forma que, mantendo-se inalterados os motivos 

ensejadores, sua manutenção é medida imperativa.

Nesse sentido, o entendimento do E.TJMT:

[...] A prisão preventiva está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de 

modo que não advindo alteração no quadro fático que a ensejou em um 

primeiro momento, incabível a revogação da medida cautelar extrema, nos 

termos do art. 316 do CPP. [...]. (TJMT. HC 251/2016, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, 

Publicado no DJE 12/02/2016).

A defesa postulou, ainda, pela substituição da prisão preventiva por 

medida cautelar diversa da prisão, entretanto, a gravidade concreta dos 

fatos em apuração, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram 

inadequadas e insuficientes, sendo incompatíveis quando o decreto 

prisional está fundamentado na necessidade de resguardar a ordem 

pública.

Vejamos:

(...) A própria redação do art. 282, I, do CPP deixa às claras a 

inadequação da imposição das medidas cautelares do art. 319 do CPP às 

segregações cautelares amparadas na garantia da ordem pública. (...) 

(TJMT. HC 184600/2015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 

Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 04/02/2016).

Diante de todo o exposto, indefiro o requerimento de revogação da prisão 

preventiva/concessão de liberdade provisória formulado pela defesa 

técnica do acusado Domingos da Silva Maciel.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45108 Nr: 2077-95.2013.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERAMICA ELIN LTDA -ME, JARBAS FAGUNDES DA 

SILVA, ADRIANA GERALDA PATROCÍNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

ARAGUAIA- SICREDI ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JOSE 

HENRIQUE SOUZA VIGO - OAB:17074.A/Mt

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46276 Nr: 399-11.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado do réu para 

proceder a apresentação dos memoriais finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18846 Nr: 1893-81.2009.811.0049

 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: JOSÉ SANTIAGO DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IRINEU MARCELO, 

para devolução dos autos nº 1893-81.2009.811.0049, Protocolo 18846, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64074 Nr: 299-17.2018.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI ZUFFO E CIA LTDA, NEURI ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. DA SILVA MULTIMARCAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076, MATHEUS CORREIA PONTES - OAB:25163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerente Drº 

Matheus Correia Pontes a se manifestar sobre a Certidão do Srº Oficial de 

Justiça "Certifico e dou fé, eu oficial de justiça infra-assinado, que: Deixei 

de citar H.P. da Silva Multimarcas-ME, haja vista que não consegui localizar 

o referido endereço informado neste, tampouco a coincidente parte 

requerida".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63215 Nr: 2908-07.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BRAZ DA ROCHA, JORGE BRAZ DOS 

SANTOS JUNIOR, MARCOS ANTONIO DA ROCHA, SEBASTIAO ALVES 

DAS NEVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de realizar a expedição da carta de citação dos 

executados Sebastião Alves das Neves Sobrinho e Jorge Braz dos 

Santos Junior nos endereços fornecidos pela parte exequente às fls. 59 e 

59 verso, os quais, não possuem elementos suficientes para sua 

localização via correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43475 Nr: 682-68.2013.811.0049
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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: DELERMANDO FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao (à) trabalhador (a) rural Delermando Fernandes Borges com 

qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um 

salário-mínimo por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei 

n.º 8.213/1991 e art. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2°, da CF e Leis nº 

4.090/1962 e nº 4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do 

requerimento administrativo ocorrido em 24/04/2017 - (fl. 85), com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra do art. 487, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto 

que nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

prova inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se 

revela no conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 64 anos, a informar a urgência não só por sua 

idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos que esta espécie de 

benefício pretende suprir à pessoa rurícola. Suma para implantação: 

Delermando Fernandes Borges, brasileiro, casado, lavrador, RG n° 557871 

DGPCPA, CPF n° 632.109.161-87, nascido em 12/02/1953, natural de 

Itapaci/GO, filho de Augusto Fernandes Borges e Sebastiana Maria de 

Jesus, residente e domiciliado rua Q, n° 22, próximo ao salão de beleza 

Vila Nova, Vila Rica – MT; aposentadoria rural por idade; um 

salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento administrativo 

feito em 24/04/2017. Correção monetária pelos índices previstos no 

manual de orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, 

a incidir, até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o momento em 

que cada prestação se tornou devida. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43353 Nr: 612-51.2013.811.0049

 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: MEIRIVANE DE JESUS DA SILVA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 / 

OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Instituto Nacional 

do Seguro Social a pagar o auxílio-doença ao autor Meirivane de Jesus da 

Silva Xavier, equivalente a um (01) salário mínimo mensal, a contar do 

requerimento administrativo (14/05/2012 – fls. 18), com sua conversão em 

aposentadoria por invalidez, a contar da entrega do laudo pericial 

(15/11/2016), nos termos do art. 43 da Lei nº 8.213/1991, devidamente 

atualizado, a incluir gratificação natalina.CONCEDO à parte autora a 

TUTELA ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito restou demonstrado, 

superando o conceito de prova inequívoca convincente à verossimilhança 

do alegado, que se revela no conceito de probabilidade. E este terminou 

não só atingido como ultrapassado pela certeza de que a parte autora é 

uma trabalhadora rural em regime de economia familiar e como tal tem 

direito ao benefício pretendido. Ainda mais contando com 44 anos, a 

informar a urgência não só por sua idade, mas pelo caráter essencial dos 

alimentos que esta espécie de benefício pretende suprir à pessoa rurícola. 

Suma para implantação: Meirivane de Jesus da Silva Xavier, brasileira, 

solteira, desempregada, RG n.º 1578113 – 5, SSP/MT, CPF n.° 

005.487.831-44, nascida aos 30/05/1974, natural de Cachoeira-GO, filha 

de Belmiro Martins da Silva e Eva Maria de Jesus Silva, residente e 

domiciliada na rua 18, nº 109, bairro Setor Norte, Vila Rica-MT; 

auxílio-doença desde o requerimento administrativo (14/05/2012), 

convertido em aposentadoria rural por invalidez a partir do protocolo do 

laudo pericial (15/11/2016); um salário-mínimo. Isento o Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS de pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos da Lei estadual de custas n.° 7.603/2001, das Leis n.° 

9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as disposições do item 2.14.5 da 

CNGC. [...]

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-96.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ERONI DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

MAURO LUIS DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR RIBAS OAB - MT0002793A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JANE FRANCI CANDIDO SIMON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010039-96.2014.8.11.0049. REQUERENTE: PAULO ERONI DE MOURA 

REQUERIDO: MAURO LUIS DE MOURA, SOUBHIA & CIA LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Afasto a alegação de ilegitimidade passiva do réu 

com base na teoria da asserção, pois o autor imputa responsabilidade pela 

restrição de seu nome nos órgãos restritivos de crédito em virtude da 

utilização indevida de seu nome para aquisição de mercadorias para o 

estabelecimento do reclamado. Trata-se, nesse ponto, de matéria de 

prova. Deve-se, neste momento, e em relação a esse aspecto, aplicar-se 

a teoria da asserção a fim de se aferir a existência da legitimidade 

passiva, de modo que se deve tomar abstratamente como verdadeira (in 

statu assertionis) a afirmação da reclamante acerca da responsabilidade 

do reclamado. Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos 

documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de 

pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Portanto, deve ser afastada a 

preliminar e apreciado o mérito da questão, até para conferir segurança 

jurídica às partes e impedir o ajuizamento de nova ação envolvendo as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir, já que eventual acolhimento da 

preliminar e extinção do processo sem resolução de mérito teria o condão 

de gerar tão somente a coisa julgada formal, ao passo que o julgamento do 

mérito da questão provoca coisa julgada material. No mérito, os pedidos 

são procedentes, pois restou devidamente comprovado por meio 

documental, bem como diante da oitiva das testemunhas que o reclamado 

MAURO LUIS DE MOURA utilizava-se do nome do autor para efetuar 

compras de mercadorias para serem vendidas em seu estabelecimento. 

Note-se que o fato do reclamado ter utilizado durante vários anos e de 

forma totalmente indevida o nome do autor para os devidos fins, com 

posterior inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de crédito supera 

e muito os limites de mero dissabor cotidiano, uma vez que o autor 

desconhecia plenamente as dívidas oriundas deste artificio pelo 

reclamado. Assim, para ensejar a responsabilidade do agente causador 

do dano, mister se faz a comprovação dos requisitos autorizadores da 

indenização, quais sejam, ação ou omissão do agente; culpa do agente; 

dano experimentado pela vítima; nexo de causalidade entre o ato 

considerado ilícito e o dano ocasionado. No caso em apreço, percebo que 

a atitude do reclamado, ao utilizar o nome do autor para efetuar compras 

de mercadorias, sem o seu consentimento ou autorização, trouxe sérias 

consequências para o autor, não se tratando assim de mero dissabor. No 

âmbito da responsabilidade civil, necessária é a demonstração da culpa do 

agente pelo prejuízo experimentado pela vítima, que, não lição de Rui 

Stoco, “pode empenhar ação ou omissão e revela-se através da 

imprudência: comportamento açodado, precipitado, apressado, exagerado 

ou excessivo; negligência: quando o agente se omite deixa de agir quando 
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deveria fazê-lo e deixar de observar regras subministradas pelo bom 

senso, que recomendam cuidado, atenção e zelo”. (in “Tratado de 

Responsabilidade Civil” São Paulo: RT, 2004, pág 132). A reparação do 

dano causado a outrem se impõe quando o agente pratica ato ou omissão 

informado pela culpa lato sensu, vale dizer, quando age com dolo ou culpa 

em sentido estrito (imprudência, negligência e imperícia) e resulta 

demonstrado o nexo de causalidade de sua conduta e os danos 

ocasionados à vítima. No caso específico dos autos, a agressão sofrida 

pelo autor está por demais evidenciada pelos documentos acostados aos 

autos, como dito alhures. Ainda, também restou demonstrado que o 

comportamento irresponsável do reclamado trouxe sérias consequências 

de ordem moral, sendo causa de sofrimentos inestimáveis a parte autora 

com a inclusão indevida de seu nome no rol de maus pagadores em razão 

de dívida desconhecida. Quanto aos danos morais, segundo a doutrina 

eles “são, no fundo, reações na personalidade do lesado a agressões ou 

a estímulos negativos recebidos do meio ambiente através da ação de 

terceiros, que atinjam seus bens vitais” ( in “Reparação Civil por Danos 

Morais”, de Carlos Alberto Bittar, pág. 41, Editora RT, 1993). É sabido que 

a indenização por dano moral não tem o objetivo de reparar a dor, que não 

tem preço, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os 

sofrimentos do beneficiário, já que o julgador deve agir com bom senso, de 

acordo com as particularidades de cada caso. Reconhecido então o dever 

de indenizar, resta agora a fixação do valor da indenização, o qual deve 

atentar para as peculiaridades de cada caso. Deve ser levada em 

consideração a situação econômica das partes, a intensidade do dolo ou o 

grau de culpa, além da importância da lesão. E a jurisprudência já 

asseverou: “Na ausência de parâmetro objetivo para a fixação da 

indenização por danos morais, cabe ao julgador faze-lo consoante 

critérios não infringentes do bom senso e da prudência, atendendo às 

peculiaridades de cada caso concreto, de forma que o valor encontrado 

não represente o enriquecimento sem causa do ofendido, nem a 

impunidade do agressor” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios - Apelação Cível Número: 0037988 Ano: 95 Uf:Df - em 26.02.96 

Publicação: DJDF em 17.04.96). Assim, o valor não deve ser baixo a ponto 

de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o 

enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual deve ser 

fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa do 

reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o 

fim de CONDENAR o reclamado MAURO LUIS DE MOURA ao pagamento do 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados ao 

reclamante PAULO ERONI DE MOURA, valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 29 

de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-96.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ERONI DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUBHIA & CIA LTDA (REQUERIDO)

MAURO LUIS DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR RIBAS OAB - MT0002793A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JANE FRANCI CANDIDO SIMON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010039-96.2014.8.11.0049. REQUERENTE: PAULO ERONI DE MOURA 

REQUERIDO: MAURO LUIS DE MOURA, SOUBHIA & CIA LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Afasto a alegação de ilegitimidade passiva do réu 

com base na teoria da asserção, pois o autor imputa responsabilidade pela 

restrição de seu nome nos órgãos restritivos de crédito em virtude da 

utilização indevida de seu nome para aquisição de mercadorias para o 

estabelecimento do reclamado. Trata-se, nesse ponto, de matéria de 

prova. Deve-se, neste momento, e em relação a esse aspecto, aplicar-se 

a teoria da asserção a fim de se aferir a existência da legitimidade 

passiva, de modo que se deve tomar abstratamente como verdadeira (in 

statu assertionis) a afirmação da reclamante acerca da responsabilidade 

do reclamado. Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos 

documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de 

pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Portanto, deve ser afastada a 

preliminar e apreciado o mérito da questão, até para conferir segurança 

jurídica às partes e impedir o ajuizamento de nova ação envolvendo as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir, já que eventual acolhimento da 

preliminar e extinção do processo sem resolução de mérito teria o condão 

de gerar tão somente a coisa julgada formal, ao passo que o julgamento do 

mérito da questão provoca coisa julgada material. No mérito, os pedidos 

são procedentes, pois restou devidamente comprovado por meio 

documental, bem como diante da oitiva das testemunhas que o reclamado 

MAURO LUIS DE MOURA utilizava-se do nome do autor para efetuar 

compras de mercadorias para serem vendidas em seu estabelecimento. 

Note-se que o fato do reclamado ter utilizado durante vários anos e de 

forma totalmente indevida o nome do autor para os devidos fins, com 

posterior inclusão do nome deste nos órgãos restritivos de crédito supera 

e muito os limites de mero dissabor cotidiano, uma vez que o autor 

desconhecia plenamente as dívidas oriundas deste artificio pelo 

reclamado. Assim, para ensejar a responsabilidade do agente causador 

do dano, mister se faz a comprovação dos requisitos autorizadores da 

indenização, quais sejam, ação ou omissão do agente; culpa do agente; 

dano experimentado pela vítima; nexo de causalidade entre o ato 

considerado ilícito e o dano ocasionado. No caso em apreço, percebo que 

a atitude do reclamado, ao utilizar o nome do autor para efetuar compras 

de mercadorias, sem o seu consentimento ou autorização, trouxe sérias 

consequências para o autor, não se tratando assim de mero dissabor. No 

âmbito da responsabilidade civil, necessária é a demonstração da culpa do 

agente pelo prejuízo experimentado pela vítima, que, não lição de Rui 

Stoco, “pode empenhar ação ou omissão e revela-se através da 

imprudência: comportamento açodado, precipitado, apressado, exagerado 

ou excessivo; negligência: quando o agente se omite deixa de agir quando 

deveria fazê-lo e deixar de observar regras subministradas pelo bom 

senso, que recomendam cuidado, atenção e zelo”. (in “Tratado de 

Responsabilidade Civil” São Paulo: RT, 2004, pág 132). A reparação do 

dano causado a outrem se impõe quando o agente pratica ato ou omissão 

informado pela culpa lato sensu, vale dizer, quando age com dolo ou culpa 

em sentido estrito (imprudência, negligência e imperícia) e resulta 

demonstrado o nexo de causalidade de sua conduta e os danos 

ocasionados à vítima. No caso específico dos autos, a agressão sofrida 

pelo autor está por demais evidenciada pelos documentos acostados aos 

autos, como dito alhures. Ainda, também restou demonstrado que o 

comportamento irresponsável do reclamado trouxe sérias consequências 

de ordem moral, sendo causa de sofrimentos inestimáveis a parte autora 

com a inclusão indevida de seu nome no rol de maus pagadores em razão 

de dívida desconhecida. Quanto aos danos morais, segundo a doutrina 

eles “são, no fundo, reações na personalidade do lesado a agressões ou 

a estímulos negativos recebidos do meio ambiente através da ação de 

terceiros, que atinjam seus bens vitais” ( in “Reparação Civil por Danos 

Morais”, de Carlos Alberto Bittar, pág. 41, Editora RT, 1993). É sabido que 

a indenização por dano moral não tem o objetivo de reparar a dor, que não 

tem preço, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os 

sofrimentos do beneficiário, já que o julgador deve agir com bom senso, de 

acordo com as particularidades de cada caso. Reconhecido então o dever 

de indenizar, resta agora a fixação do valor da indenização, o qual deve 

atentar para as peculiaridades de cada caso. Deve ser levada em 

consideração a situação econômica das partes, a intensidade do dolo ou o 
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grau de culpa, além da importância da lesão. E a jurisprudência já 

asseverou: “Na ausência de parâmetro objetivo para a fixação da 

indenização por danos morais, cabe ao julgador faze-lo consoante 

critérios não infringentes do bom senso e da prudência, atendendo às 

peculiaridades de cada caso concreto, de forma que o valor encontrado 

não represente o enriquecimento sem causa do ofendido, nem a 

impunidade do agressor” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios - Apelação Cível Número: 0037988 Ano: 95 Uf:Df - em 26.02.96 

Publicação: DJDF em 17.04.96). Assim, o valor não deve ser baixo a ponto 

de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o 

enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual deve ser 

fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra moderado e 

suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem causa do 

reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL, com a extinção do processo com julgamento do mérito para o 

fim de CONDENAR o reclamado MAURO LUIS DE MOURA ao pagamento do 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais ocasionados ao 

reclamante PAULO ERONI DE MOURA, valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 29 

de Maio de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-03.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

KENNEDY LEAO BARROS (REQUERENTE)

LUZIA DE FATIMA NUNES LEAO (REQUERENTE)

LUCELIO NUNES LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-03.2017.8.11.0049. REQUERENTE: DINALVA GONCALVES DA 

SILVA, KENNEDY LEAO BARROS, LUCELIO NUNES LEAO, LUZIA DE 

FATIMA NUNES LEAO REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos etc., Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta 

os efeitos legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 30 de Maio de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme 

Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-03.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

KENNEDY LEAO BARROS (REQUERENTE)

LUZIA DE FATIMA NUNES LEAO (REQUERENTE)

LUCELIO NUNES LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-03.2017.8.11.0049. REQUERENTE: DINALVA GONCALVES DA 

SILVA, KENNEDY LEAO BARROS, LUCELIO NUNES LEAO, LUZIA DE 

FATIMA NUNES LEAO REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos etc., Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta 

os efeitos legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 30 de Maio de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme 

Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-03.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

KENNEDY LEAO BARROS (REQUERENTE)

LUZIA DE FATIMA NUNES LEAO (REQUERENTE)

LUCELIO NUNES LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

1000023-03.2017.8.11.0049. REQUERENTE: DINALVA GONCALVES DA 

SILVA, KENNEDY LEAO BARROS, LUCELIO NUNES LEAO, LUZIA DE 

FATIMA NUNES LEAO REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos etc., Homologo o acordo entabulado entre as partes para que surta 

os efeitos legais e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

julgamento do mérito na forma do art. 487, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 30 de Maio de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme 

Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-17.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE ARLEI GLIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES OAB - SP0362161A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Vila Rica, 30 de maio de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz Substituto
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-14.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SAMPAIO CORREA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BALIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT0006432A-B (ADVOGADO)

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000074-14.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SAMPAIO CORREA & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: IVAN CESAR BALIM Vistos etc. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de 

Cobrança proposta por SAMPAIO CORREA & CIA LTDA EPP, em face de 

IVAN CESAR BALIM, em que alega que o reclamado durante os meses de 

abril a agosto do ano de 2013 adquiriu vários produtos do gênero 

alimentício solicitando prazo, razão pela qual foram assinadas diversas 

duplicatas em seu nome. A parte reclamada contesta os fatos alegando 

ilegitimidade passiva, vez que as duplicatas foram assinadas por 

terceiros. É o breve relato. A preliminar de ilegitimidade passiva não 

prospera, vez que as duplicatas foram assinadas em nome do reclamado 

por sua esposa, filha e genro. Desta forma, ficou evidente ter tido 

autorização do reclamado para realização de compras em seu nome. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão 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 341 e 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Desta forma, os documentos assinados pelos parentes do reclamado em 

seu nome, ao comprar produtos do gênero alimentícios são provas 

suficientes do débito. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na peça inicial para CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento do valor das duplicatas corrigidas pelo INPC a partir do 

vencimento. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 10284 Nr: 886-33.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinéia Bispo de Resende, Fernando Cesar 

Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Couto Carvalho 

Araújo - OAB:OAB/MT 11.953B

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito, pugnando pelo que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51210 Nr: 2614-94.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Vitor Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O

 DESPACHO

Vistos etc.

 Ante ao recebimento do recurso em sentido estrito à ref. 125, estando em 

ordem, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

cautelas de estilo e as nossas homenagens, para o julgamento do apelo 

interposto.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Alto Araguaia/MT para Alto Garças/MT, 08 de maio de 2018.

 ____________________________

IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 42852 Nr: 725-42.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco Cimadon, Izabel Zanzanini 

Cimadon, Leonice de Fátima Gonçalves Cimadon, Vera Maria Borges 

Cimadom, Olavo Cimadon, Laercio Paulo Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

devolução das correspondências(Refs.26/27)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44457 Nr: 1317-86.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilker da Silva Soares, Jéssica Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Torres de Oliveira -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

devolução da carta de citação(Ref.48)

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48532 Nr: 1390-13.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JOSE FERRI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 
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guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48599 Nr: 1513-11.2018.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scarlet Moon Rezende Honorato, Anderson 

Costa Leonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31370 Nr: 901-49.2013.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir Alves Dias, Ilicanda Alves Dias, Alves 

Dias e Alves Dias - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça às fls. 51/52, bem 

como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39653 Nr: 2003-04.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heloiza Texeira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39653

 Indefiro o pedido de redesignação de fls. 80/81, tendo em vista que não 

terá prazo suficiente para a intimação da autarquia ré.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48359 Nr: 1314-86.2018.811.0092

 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: Centro de Educação Infantil Prof. Maria Auta Medeiros 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, autorizo a entrada e permanência de crianças maiores 

de 10 (dez) anos e adolescentes na “Festa Junina” organizada pelo 

Centro de Educação Infantil Professora Maria Auta Medeiros Oliveira, a ser 

realizada no dia 07 de julho de 2018, com início previsto para 18 horas e 

término às 4 horas do dia seguinte, com observância da Portaria nº 

05/2005 deste Juízo. Autorizo ainda a participação dos alunos menores 

nas apresentações artísticas do evento. Durante o evento deverão ser 

observadas as seguintes cautelas: a) as crianças menores de 10 (dez) 

anos somente poderão ingressar e permanecer no local do evento quando 

acompanhadas dos pais ou responsáveis; b) é expressamente proibida a 

venda ou fornecimento, a menor de 18 (dezoito) anos, de bebidas 

alcoólicas e quaisquer substâncias que causem dependência física ou 

psíquica, devendo ser afixados diversos cartazes em diferentes locais do 

evento, constando tal advertência.c) fornecimento de instalações físicas 

que garantam a segurança dos presentes, disponibilizando, ainda, 

equipamentos de combate a incêndios em locais de fácil 

acesso.Expeça-se Alvará de Autorização, cientificando a Requerente, o 

Ministério Público e as Polícias Civil e Militar.Oficie-se ao Conselho Tutelar 

deste município para que fiscalize o evento e informe nestes autos 

eventuais irregularidades detectadas, no prazo de até 5 (cinco) 

dias.Aguarde-se eventual retorno de informações do Conselho Tutelar, 

dando-se vista dos autos ao representante do Ministério Público, se for o 

caso.P.IAlto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48599 Nr: 1513-11.2018.811.0092

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scarlet Moon Rezende Honorato, Anderson 

Costa Leonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 48599

DECISÃO

Cite(m)-se o(s) Requerido(s), para cumprir(em) a obrigação referida na 

petição inicial ou oferecer(em) Embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente 

cumprido, sob pena de revelia e de conversão automática do 

procedimento em e executivo, lastreado em título judicial.

 Cumprida a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, ficará(ão) o(s) 

Requerido(s) dispensado(s) do pagamento de custas processuais (art. 

701, § 1º do CPC) e fixados os honorários advocatícios em 5% do valor da 

causa (art. 701, “caput”).

 Advirta(m)-se o(s) Requerido(s) que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c/c. art. 

916).

 Advirta(m)-se o(s) Requerido(s) de que quaisquer manifestações nos 

autos deverão ser apresentadas por patrono regularmente constituído nos 

autos.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48532 Nr: 1390-13.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JOSE FERRI JUNIOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 48532

DECISÃO.

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante protesto.

2- DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Alto Taquari-MT, 25 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17336 Nr: 492-49.2008.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro André da Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:12330-A/MS, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEILIANE ABREU 

DIAS, para devolução dos autos nº 492-49.2008.811.0092, Protocolo 

17336, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39051 Nr: 1640-17.2016.811.0092

 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): LUIZ RENATO SAPAROLLI - EPP, Luiz Renato 

Zapparolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETH SCHLATTER - 

OAB:

 Cód. 39051

SENTENÇA

O exequente pugnou pela extinção do processo, face ao pagamento do 

débito pelo executado (fls. 53/47).

Assim, considerando que houve o pagamento integral por parte do 

executado, nos termos do art. 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA a presente 

execução movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de LUIZ 

RENATO SAPAROLLI-EPP o que faço com resolução de mérito, 

condenando a parte executada no pagamento das despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em obediência ao princípio da causalidade.

Expeça-se ALVARÁ para restituição do valor bloqueado em favor da 

PARTE EXECUTADA, intimando-a para indicação dos dados bancários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.I.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36883 Nr: 354-04.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Brasil Kohlrausch, Romeu Kohlrausch, Gilberto Jair 

Kohlrausch, FRANCISCO EGINO MICHELS, IMARA CRISTINA ERPEN 

MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:6.005A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 Cód. nº 36883

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela embargante em face 

da sentença lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve contradição/omissão no que diz 

respeito à ausência/análise de provas careadas aos autos.

 Pede a correção dos vícios apontados e a reforma da sentença.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão ou 

contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. 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, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46295 Nr: 305-89.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o decurso 

de prazo sem apresentação de Contestação, impulsiono estes autos por 

certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos acerca do Laudo de DNA 

acostado aos autos na Ref. 28.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000076-15.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000067-53.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000075-30.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE FATIMA MARCELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000074-45.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000073-60.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000072-75.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE CIRLEI BRAUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000071-90.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000070-08.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIANA MORAES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000069-23.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-38.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Comarca de Alto Taquari 

DESPACHO Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, explicitando o 

cabimento e pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja 

necessidade de prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, 

o respectivo rol de testemunhas. Com as especificações das provas, 

venham os autos conclusos para deliberações. Fabio Alves Cardoso Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-70.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA BORGES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI DESPACHO Processo: 

1000040-70.2018.8.11.0092. REQUERENTE: JOAO FERREIRA BORGES 

FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Remetam-se os autos a 

Turma Recursal. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010084-97.2016.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO MOREIRA DIAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANA BRASIL MECANIZACAO AGRICOLA E TRANSPORTE EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO ALVES CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI SENTENÇA Processo: 

8010084-97.2016.8.11.0092. EXEQUENTE: IVANILDO MOREIRA DIAS - ME 

EXECUTADO: CANA BRASIL MECANIZACAO AGRICOLA E TRANSPORTE 

EIRELI - ME Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial 

movida por Ivanildo Moreira Dias - ME em face de Cana Brasil Mecanização 

Agrícola e Transporte Eirelli-ME, todos devidamente qualificados. Pois bem, 

conforme certidão (ID 12736984) o requerente foi intimado na pessoa de 

seu advogado constituído para se manifestar acerca da carta precatória 

juntada (ID 12736572). Destarte, nota-se que até o momento a parte 

requerente mantem-se inerte, sem dar prosseguimento ao feito, conforme 

certidão (ID 13729250). É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos 

verifica-se que não houve a triangularização processual, dispensando, 

assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do artigo 485 do NCPC. Por 

tais razões, patente o desinteresse com o andamento do feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas finais e sem honorários. Transitada em 

julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de nova 

determinação. P.I. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010044-42.2016.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA EMMEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 07/08/2018, às 13:40m na Sede do Fórum de 

Apiacás (MT). APIACÁS, 26 de junho de 2018. JUDITE ANSCHAU 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

APIACÁS E INFORMAÇÕES: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, 977, CENTRO, 

APIACÁS - MT - CEP: 78595-000 - TELEFONE: (66) 35931501

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 60865 Nr: 729-07.2015.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Lopes Batista, V. Lopes Batista & Cia Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Silva Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 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): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 100556 Nr: 1691-25.2018.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): José Vieira de Menez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT - 20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:

 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): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 180-31.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do AR 

juntado nos autos no dia 25/6/2018, ref. 28.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64625 Nr: 2097-51.2015.811.0038

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilian Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DOS EVENTUAIS INTERESSADOS PARA, 

QUERENDO, IMPUGNAR OS PEDIDOS NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Despacho/Decisão: Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 109 e ss. - RETIFICAÇÕES, 

RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO CIVIL -, cuja petição 

deve estar fundamentada e instruída com documentos ou indicação de 

testemunhas e, portanto, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o 

regular processamento com a citação/intimação do(s) interessado(s), 

caso existente(s),para, querendo, impugnar(em) o(s) pedido(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias.Havendo impugnação do pedido e, sendo necessário, 

volte-mepara determinar a produção da prova ou, diversamente, 

inexistindo impugnação ou a necessidade de mais provas, volte-me 

concluso para sentença – código n. 36.Cumpra, expedindo o 

necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Caroline 

Soares, digitei.

Araputanga, 26 de junho de 2018

João Henrique Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 98944 Nr: 979-35.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19364 Nr: 377-93.2008.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. Siraichi & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Intercentro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Joaquim Martinelli - 

OAB:PR/ 25,430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico para os devidos fins que a parte requerida devidamente intimada 

conforme mandado e certidão juntado nos autos, até a presente data não 

comprovou nos autos o pagamento da quantia executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 59396 Nr: 100-33.2015.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO - RITO COMUM 

ORDINÁRIO -, ajuizada por ANTONIA SILVA PEREIRA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), cujos pedidos são de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a antecipação dos efeitos da 

tutela para o fim de determinar ao Instituto requerido que pague o benefício 

objeto da lide - AUXÍLIO-DOENÇA com conversão em APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ - e, no final, o reconhecimento em definitivo de 

implantação do benefício de prestação continuada, assim como a 

condenação nas parcelas vencidas e demais decorrentes da 

sucumbência – custas, taxas, despesas processuais e honorários de 

advogado.

Pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização 

das provas que julgar necessárias a instrução do processo, inclusive com 

a conversão do julgamento em diligência.

Em análise aos autos verifico que a parte autora recolheu contribuições 

como segurada facultativa de baixa renda, conforme Guias da Previdência 

Social – GPS anexadas à inicial. Contudo, de acordo com o extrato do 

CNIS acostado à contestação, esses recolhimentos estão pendentes de 

regularização no INSS.

Isso posto, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO a 

intimação da parte requerente para que comprove nos autos a validade 

das contribuições efetuadas ao INSS como segurada facultativa de baixa 
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renda, devendo, para tanto, apresentar documento emitido pelo Instituto 

réu quanto à regularidade de sua inscrição e recolhimentos. DETERMINO 

ainda a intimação da parte requerida para que esclareça quais são as 

pendências relativas aos recolhimentos efetuados pela parte autora, os 

quais constam no CNIS com a indicação IREC-INDPEND.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias in albis ou não, volte-me para 

decidir em prosseguimento.

Cumpra.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-28.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITALO GOUVEA (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

ACRILICOS EVOCRYL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 26 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A 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: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/10/2018 

Hora: 17:15 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000073-28.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: VANDERLEI 

NOGUEIRA 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: 1000074-13.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUZITANIA DOURADO DE SOUZA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 26 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A 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: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 18/10/2018 

Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000074-13.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUZITANIA DOURADO DE SOUZA PERES 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, MARIO 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: 8010196-34.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

D. D. O. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Dados do processo: Processo: 8010196-34.2016.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 16.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em julgado para 

as partes em 07/05/2018. ARAPUTANGA, 25 de junho de 2018. JUSCENIL 

ALVES DE ARRUDA SOUZA Gestor(a) Judiciário(a) 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: 1000089-79.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT0003642S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 26 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

RAMALHO ARAUJO - MT0003642S-A A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO dia 

19/07/2018, às 16h16min, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000089-79.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 20.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO 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, MARIO 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: 1000102-78.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 26 de junho de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - MT0008311A 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: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 
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Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000102-78.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: JOAO 

HENRIQUE DE ALMEIDA 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: 1000079-69.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS FERNANDES ALMEIDA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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. 1000079-69.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ISIS FERNANDES ALMEIDA 

CAMARGO REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ISIS FERNANDES 

ALMEIDA CAMARGO em face de SONY BRASIL 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. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Defiro o pedido e determino a retificação do polo 

passivo da presente ação para constar como reclamada a empresa do 

mesmo grupo econômico, SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº.04.677.377/0001-08. Existem 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça 

de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo 

relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido um aparelho celular Sony 

Xperia Z3, em uma loja da rede Extra em 02/12/2016, pago à vista no 

montante de R$ 1.498,95 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 

noventa e cinco centavos). Afirma que o aparelho passou a esquentar 

demasiadamente, e que no dia 26/01/2017, menos de dois meses depois 

da compra, a requerente chegou em casa a tarde, tirou o celular da bolsa 

e o colocou sobre uma bancada de mármore, ato seguinte, em menos de 

um minuto ele fez um barulho de algo quebrando e ao verificar, era o 

barulho do vidro da tampa traseira do aparelho trincando, sozinho. Relata 

que enviou o produto para assistência, tendo o mesmo retornado na data 

de 11/02/2017, com o mesmo defeito, tendo a requerida elaborado laudo 

alegando perda da garantia por mau uso e que não havia sido feito reparo. 

Aduz que, entrou em contato novamente com a requerida, que solicitou 

novo envio do produto, tendo permanecido com o aparelho por mais de 01 

mês, devolvendo na data de 20/03/2017, sem nenhum laudo e sem reparo. 

Anexa protocolos de tentativa de solução administrativa. Razões pelas 

quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa 

requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em sede de 

contestação, a parte ré pugna pela improcedência dos pedidos por 

ausência do dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita 

praticada sob o argumento de que os vícios apresentados no produto 

foram ocasionados pelo mau uso do aparelho pela parte autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto que apresentou vício de qualidade dentro do lapso temporal da 

garantia contratual, com poucos dias de uso, onde solicitou por 02 vezes 

subsídio a requerida. A reclamada alega que a assistência técnica 

constatou “exclusão da garantia por mau uso”, juntando laudo, afirmando 

que resta claro que o produto sofreu “QUEDA E USO INDEVIDO 

DESCABIDO, BRUTO”, estando com o vidro traseiro quebrado. Acontece 

que causa estranheza a alegação de queda brusca pela requerida, posto 

que, somente o vidro traseiro encontra-se trincando, parecendo 

impossível que uma queda cause apenas o dano alegado, sem causar 

nenhum dano na parte frontal. Ademais, a requerida recebeu o produto 

para assistência na primeira reclamação da autora, tendo devolvido sem 

reparo, contudo, após nova reclamação da autora, a reclamada 

novamente solicitou o envio do aparelho tendo permanecido com este, 

mais de 30 dias sem efetuar o reparo. Contudo, se já havia laudo da 

requerida afirmado mau uso, não haveria motivos para nova solicitação de 

envio para assistência. Verifica-se que a autora anexa no id. 6047805, 

petição publica em endereço eletrônico, assinada por mais de 1.700 

pessoas/consumidores, alegando que o aparelho em questão é “frágil e 

trinca sozinho, o que pode ocorrer com uma simples mudança de 

temperatura, não cumprindo com o prometido”, não estando apenas a 

autora insatisfeita com o produto da requerida. Vislumbro que a atitude da 

parte demandada foi descabida, como dito, 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. Não atendendo de imediato o 

estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. Com relação aos danos morais, 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de trabalho ou entretenimento, não configurando mero dissabor os 

fatos narrados nos autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 

celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 

aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 
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da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Segundo Marcos Dessaune, autor da tese Desvio Produtivo 

do Consumidor: “o prejuízo do tempo desperdiçado, o desvio produtivo 

caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau 

atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas 

competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para 

tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de 

oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável Segundo o referido 

doutrinador se o tempo não é um bem jurídico tangível e expressamente 

previsto na Constituição, as decisões demonstram que ele pode ser 

englobado na figura do dano moral. O tempo é finito, inacumulável e 

irrecuperável”. Quanto aos danos morais, a conduta ofendeu a integridade 

psicológica da parte autora, que tentou de diversas maneiras resolver 

administrativamente antes de recorrer ao Judiciário. No que diz respeito 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. Considerando-se os 

parâmetros já conhecidos para o arbitramento dos danos morais, 

especialmente a necessidade de compensar a vítima pelos infortúnios 

sofridos e repreender a requerida pela conduta inadequada, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

1.498,95 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco 

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. - AUTORIZO a reclamada a realizar resgate do produto, que 

deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da publicação 

do decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, 

inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena de, não o fazendo nesse 

período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado 

o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto 

em favor do consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem 

após o decurso do termo ad quem – art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., 

c/c art. 538, § 3º., ambos do CPC. - DETERMINAR a retificação do polo 

passivo da presente ação para constar como reclamada a empresa SONY 

MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

04.677.377/0001-08. 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, 18 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ISIS FERNANDES ALMEIDA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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. 1000079-69.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ISIS FERNANDES ALMEIDA 

CAMARGO REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ISIS FERNANDES 

ALMEIDA CAMARGO em face de SONY BRASIL 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. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Defiro o pedido e determino a retificação do polo 

passivo da presente ação para constar como reclamada a empresa do 

mesmo grupo econômico, SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº.04.677.377/0001-08. Existem 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça 

de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo 

relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 
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extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido um aparelho celular Sony 

Xperia Z3, em uma loja da rede Extra em 02/12/2016, pago à vista no 

montante de R$ 1.498,95 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 

noventa e cinco centavos). Afirma que o aparelho passou a esquentar 

demasiadamente, e que no dia 26/01/2017, menos de dois meses depois 

da compra, a requerente chegou em casa a tarde, tirou o celular da bolsa 

e o colocou sobre uma bancada de mármore, ato seguinte, em menos de 

um minuto ele fez um barulho de algo quebrando e ao verificar, era o 

barulho do vidro da tampa traseira do aparelho trincando, sozinho. Relata 

que enviou o produto para assistência, tendo o mesmo retornado na data 

de 11/02/2017, com o mesmo defeito, tendo a requerida elaborado laudo 

alegando perda da garantia por mau uso e que não havia sido feito reparo. 

Aduz que, entrou em contato novamente com a requerida, que solicitou 

novo envio do produto, tendo permanecido com o aparelho por mais de 01 

mês, devolvendo na data de 20/03/2017, sem nenhum laudo e sem reparo. 

Anexa protocolos de tentativa de solução administrativa. Razões pelas 

quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa 

requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em sede de 

contestação, a parte ré pugna pela improcedência dos pedidos por 

ausência do dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita 

praticada sob o argumento de que os vícios apresentados no produto 

foram ocasionados pelo mau uso do aparelho pela parte autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto que apresentou vício de qualidade dentro do lapso temporal da 

garantia contratual, com poucos dias de uso, onde solicitou por 02 vezes 

subsídio a requerida. A reclamada alega que a assistência técnica 

constatou “exclusão da garantia por mau uso”, juntando laudo, afirmando 

que resta claro que o produto sofreu “QUEDA E USO INDEVIDO 

DESCABIDO, BRUTO”, estando com o vidro traseiro quebrado. Acontece 

que causa estranheza a alegação de queda brusca pela requerida, posto 

que, somente o vidro traseiro encontra-se trincando, parecendo 

impossível que uma queda cause apenas o dano alegado, sem causar 

nenhum dano na parte frontal. Ademais, a requerida recebeu o produto 

para assistência na primeira reclamação da autora, tendo devolvido sem 

reparo, contudo, após nova reclamação da autora, a reclamada 

novamente solicitou o envio do aparelho tendo permanecido com este, 

mais de 30 dias sem efetuar o reparo. Contudo, se já havia laudo da 

requerida afirmado mau uso, não haveria motivos para nova solicitação de 

envio para assistência. Verifica-se que a autora anexa no id. 6047805, 

petição publica em endereço eletrônico, assinada por mais de 1.700 

pessoas/consumidores, alegando que o aparelho em questão é “frágil e 

trinca sozinho, o que pode ocorrer com uma simples mudança de 

temperatura, não cumprindo com o prometido”, não estando apenas a 

autora insatisfeita com o produto da requerida. Vislumbro que a atitude da 

parte demandada foi descabida, como dito, 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. Não atendendo de imediato o 

estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. Com relação aos danos morais, 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de trabalho ou entretenimento, não configurando mero dissabor os 

fatos narrados nos autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 

celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 

aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Segundo Marcos Dessaune, autor da tese Desvio Produtivo 

do Consumidor: “o prejuízo do tempo desperdiçado, o desvio produtivo 

caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau 

atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas 

competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para 

tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de 

oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável Segundo o referido 

doutrinador se o tempo não é um bem jurídico tangível e expressamente 

previsto na Constituição, as decisões demonstram que ele pode ser 

englobado na figura do dano moral. O tempo é finito, inacumulável e 

irrecuperável”. Quanto aos danos morais, a conduta ofendeu a integridade 

psicológica da parte autora, que tentou de diversas maneiras resolver 

administrativamente antes de recorrer ao Judiciário. No que diz respeito 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. Considerando-se os 

parâmetros já conhecidos para o arbitramento dos danos morais, 

especialmente a necessidade de compensar a vítima pelos infortúnios 

sofridos e repreender a requerida pela conduta inadequada, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

1.498,95 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco 

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. - AUTORIZO a reclamada a realizar resgate do produto, que 

deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da publicação 

do decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, 

inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena de, não o fazendo nesse 

período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado 

o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto 

em favor do consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem 

após o decurso do termo ad quem – art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., 

c/c art. 538, § 3º., ambos do CPC. - DETERMINAR a retificação do polo 

passivo da presente ação para constar como reclamada a empresa SONY 

MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

04.677.377/0001-08. 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 
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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, 18 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ISIS FERNANDES ALMEIDA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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. 1000079-69.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ISIS FERNANDES ALMEIDA 

CAMARGO REQUERIDO: SONY BRASIL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ISIS FERNANDES 

ALMEIDA CAMARGO em face de SONY BRASIL 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. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Defiro o pedido e determino a retificação do polo 

passivo da presente ação para constar como reclamada a empresa do 

mesmo grupo econômico, SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº.04.677.377/0001-08. Existem 

preliminares suscitadas. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na peça 

de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não tem a complexidade alegada, de 

modo que a perícia técnica é prescindível, estando firmada a competência 

do Juizado Especial Cível para a causa. Presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. No 

caso há relação consumerista entre as partes, sendo a parte autora 

consumidora e a parte ré fornecedora de serviços, nos termos do artigo 

2º, caput, e 3º caput do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Havendo 

relação de consumo, e estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

isso porque a parte ré está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à ré provar a veracidade de 

suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste à 

parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte reclamante alega ter adquirido um aparelho celular Sony 

Xperia Z3, em uma loja da rede Extra em 02/12/2016, pago à vista no 

montante de R$ 1.498,95 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e 

noventa e cinco centavos). Afirma que o aparelho passou a esquentar 

demasiadamente, e que no dia 26/01/2017, menos de dois meses depois 

da compra, a requerente chegou em casa a tarde, tirou o celular da bolsa 

e o colocou sobre uma bancada de mármore, ato seguinte, em menos de 

um minuto ele fez um barulho de algo quebrando e ao verificar, era o 

barulho do vidro da tampa traseira do aparelho trincando, sozinho. Relata 

que enviou o produto para assistência, tendo o mesmo retornado na data 

de 11/02/2017, com o mesmo defeito, tendo a requerida elaborado laudo 

alegando perda da garantia por mau uso e que não havia sido feito reparo. 

Aduz que, entrou em contato novamente com a requerida, que solicitou 

novo envio do produto, tendo permanecido com o aparelho por mais de 01 

mês, devolvendo na data de 20/03/2017, sem nenhum laudo e sem reparo. 

Anexa protocolos de tentativa de solução administrativa. Razões pelas 

quais busca a Tutela Jurisdicional pleiteando a condenação da empresa 

requerida pelos danos materiais e morais suportados. Em sede de 

contestação, a parte ré pugna pela improcedência dos pedidos por 

ausência do dever de reparação ante a inexistência de conduta ilícita 

praticada sob o argumento de que os vícios apresentados no produto 

foram ocasionados pelo mau uso do aparelho pela parte autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, tenho que a parte autora provou o fato 

constitutivo do seu direito, na medida em que demonstrou a aquisição do 

produto que apresentou vício de qualidade dentro do lapso temporal da 

garantia contratual, com poucos dias de uso, onde solicitou por 02 vezes 

subsídio a requerida. A reclamada alega que a assistência técnica 

constatou “exclusão da garantia por mau uso”, juntando laudo, afirmando 

que resta claro que o produto sofreu “QUEDA E USO INDEVIDO 

DESCABIDO, BRUTO”, estando com o vidro traseiro quebrado. Acontece 

que causa estranheza a alegação de queda brusca pela requerida, posto 

que, somente o vidro traseiro encontra-se trincando, parecendo 

impossível que uma queda cause apenas o dano alegado, sem causar 

nenhum dano na parte frontal. Ademais, a requerida recebeu o produto 

para assistência na primeira reclamação da autora, tendo devolvido sem 

reparo, contudo, após nova reclamação da autora, a reclamada 

novamente solicitou o envio do aparelho tendo permanecido com este, 

mais de 30 dias sem efetuar o reparo. Contudo, se já havia laudo da 

requerida afirmado mau uso, não haveria motivos para nova solicitação de 

envio para assistência. Verifica-se que a autora anexa no id. 6047805, 

petição publica em endereço eletrônico, assinada por mais de 1.700 

pessoas/consumidores, alegando que o aparelho em questão é “frágil e 

trinca sozinho, o que pode ocorrer com uma simples mudança de 

temperatura, não cumprindo com o prometido”, não estando apenas a 

autora insatisfeita com o produto da requerida. Vislumbro que a atitude da 

parte demandada foi descabida, como dito, 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. Não atendendo de imediato o 

estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverá 

indenizar, não somente, pelos danos materiais, mas, também pelos danos 

morais, que no presente caso é evidente. Com relação aos danos morais, 

nos dias atuais o aparelho celular é um bem indispensável para 

comunicação não só telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como 

forma de trabalho ou entretenimento, não configurando mero dissabor os 

fatos narrados nos autos. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE 

SOLUÇÃO DE DEFEITO NO APARELHO CELULAR – DANO MORAL 

CARACTERIZADO - Dano moral caracterizado pelo transtorno suportado 

pela apelante, que viu frustrada a possibilidade de utilizar o aparelho 

celular recém adquirido, em face do defeito apresentado após 
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aproximadamente dois meses de sua aquisição, o qual não foi solucionado 

pela assistência técnica no prazo de 30 dias, tampouco providenciada a 

devolução do bem à consumidora. - Tendo em vista que nos dias atuais o 

aparelho celular é um bem indispensável para comunicação não só 

telefônica e eletrônica, mas também, utilizado como forma de 

entretenimento e, diante da desídia na solução do problema, fixo a 

indenização pelos danos morais sofridos em quantia equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

00051962920138260637 SP 0005196-29.2013.8.26.0637, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 20/05/2015, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 21/05/2015)” Certo é que o descumprimento 

de contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura da Ré potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Segundo Marcos Dessaune, autor da tese Desvio Produtivo 

do Consumidor: “o prejuízo do tempo desperdiçado, o desvio produtivo 

caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau 

atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas 

competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para 

tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de 

oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável Segundo o referido 

doutrinador se o tempo não é um bem jurídico tangível e expressamente 

previsto na Constituição, as decisões demonstram que ele pode ser 

englobado na figura do dano moral. O tempo é finito, inacumulável e 

irrecuperável”. Quanto aos danos morais, a conduta ofendeu a integridade 

psicológica da parte autora, que tentou de diversas maneiras resolver 

administrativamente antes de recorrer ao Judiciário. No que diz respeito 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. Considerando-se os 

parâmetros já conhecidos para o arbitramento dos danos morais, 

especialmente a necessidade de compensar a vítima pelos infortúnios 

sofridos e repreender a requerida pela conduta inadequada, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

1.498,95 (um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco 

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. - AUTORIZO a reclamada a realizar resgate do produto, que 

deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da publicação 

do decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, 

inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena de, não o fazendo nesse 

período e decorrendo a mora de culpa do fornecedor, restar caracterizado 

o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a consequente perda desse produto 

em favor do consumidor, que poderá dar a destinação que quiser ao bem 

após o decurso do termo ad quem – art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., 

c/c art. 538, § 3º., ambos do CPC. - DETERMINAR a retificação do polo 

passivo da presente ação para constar como reclamada a empresa SONY 

MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

04.677.377/0001-08. 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, 18 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE PAULA OAB - SP229564 (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 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO em que há pedido de expedição de alvará 

judicial de levantamento, contudo de acordo com o Provimento do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 68, de 3 de maio de 2018, as 

decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Ainda conforme esse 

normativo, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso. Isso posto, DETERMINO 

a intimação das partes, que certifique o eventual decurso desse prazo e, 

por fim, volte-me concluso para análise do pedido e possível expedição. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 22 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE PAULA OAB - SP229564 (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 
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO em que há pedido de expedição de alvará 

judicial de levantamento, contudo de acordo com o Provimento do 

Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 68, de 3 de maio de 2018, as 

decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Ainda conforme esse 

normativo, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso. Isso posto, DETERMINO 

a intimação das partes, que certifique o eventual decurso desse prazo e, 

por fim, volte-me concluso para análise do pedido e possível expedição. 

Intime. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 22 de junho de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000084-57.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HIPOLITO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO JUNIOR BUENO ALVES OAB - RO6454 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA MARIA PAES DE BARROS ARGUELLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

FERNANDO CARLOS ARGUELLO (REQUERIDO)

ANA KELLY PAES DE BARROS ARGUELLO PORTILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000084-57.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 31.740,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107)/[INADIMPLEMENTO, BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: REQUERENTE: FABIO HIPOLITO SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, 

PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 

Hora: 13:30 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 26 de junho de 2018 Atenciosamente, MARIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-94.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MOREIRA DOS SANTOS DIAS (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000088-94.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 10.392,33; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: ROSANA 

MOREIRA DOS SANTOS DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/08/2018 Hora: 15:30 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 26 de junho de 2018 Atenciosamente, MARIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-86.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NORENIR OLIVEIRA LEITE MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 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 ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000095-86.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 30.209,90; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

REQUERENTE: NORENIR OLIVEIRA LEITE MAMEDES REQUERIDO: CARLOS 

SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: 
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ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/08/2018 

Hora: 13h00 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. ARAPUTANGA - MT, 26 de junho de 2018 Atenciosamente, MÁRIO 

HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67609 Nr: 1401-46.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Ortega Pedrosa, Lourivania Bispo 

Pereira, Luan Douglas de Oliveira Silva/Luan Douglas de Oliveira, Kayque 

Eduardo de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850, José Carlos Pereira - OAB:11.810/MT, LUSSIVALDO 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O, SILVIO FERREIRA FREITAS 

- OAB:19920/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como diante do ter constante na certidão do Sr. Meirinho à fl. 

247, Intima-se o Douto Causídico apontado pelo Acusado Luan Douglas de 

Oliveira, qual seja Dr. Hur-Carlos Santos França, para, no prazo de 10 

(dez) dias , opor defesa em favor do acusado supra mencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59431 Nr: 2048-75.2017.811.0026

 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: Cleusa Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Perdigão - Agroindustrial Mato Grosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, Antonio Daltro Neto - OAB:11644, Roseni Aparecida 

Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO 

SOUZA LIMA - OAB:146474

 INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47883 Nr: 770-10.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Cleber Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da silva - OAB:851

 Em estrito cumprimento a decisão de fl. 93, INTIMA-SE o douto causídico 

mencionada pelo Denunciado, Dr. José Carlos de Almeida Benevides, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar resposta à acusação em 

favor do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47792 Nr: 710-37.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Teixeira, Vasco Teixeira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gezuino Catarino da Cruz - 

OAB:10620-E

 Em estrito cumprimento a decisão de fl. 93, INTIMA-SE o douto causídico 

mencionada pelos Denunciados, Dr. Gezuíno Catarino, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresentar resposta à acusação em favor dos mesmos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49119 Nr: 1379-90.2015.811.0026

 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: Fabiana Aparecida Papa de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRONTO CLÍNICA SOCIEDADE DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, 

ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Berilo dos Santos - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte Requerida, 

através de seu patrono constituído, via Dje, dando-lhe ciência da sentença 

de ref.: 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66254 Nr: 673-05.2018.811.0026

 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: JUAREZ FALCÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Damaceno, Agenor Evangelista dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligencia intimo o advogado da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher os valores devidos a título de diligência do sr. Oficial 

de justiça a fim de que se dê cumprimento da ordem de citação/intimação 

expedido no bojo dos presentes autos.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio petição nos autos respectivos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13626 Nr: 2040-84.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG, JSdP, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22786/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66385 Nr: 748-44.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdA, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23.680

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Advogado Dativo do 

Réu, via Dje, acerca da Audiência de Instrução e Julgamento, que se 

realizará no dia 01.08.2018, às 13h30min., na sede do Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49119 Nr: 1379-90.2015.811.0026

 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: Fabiana Aparecida Papa de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRONTO CLÍNICA SOCIEDADE DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, 

ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Berilo dos Santos - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O

 Ante o exposto, JULGO PARCILAMENTE ROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para confirmar a tutela antecipada concedida nos 

autos e determinar que a Pronto Clínica Sociedade de Profissionais de 

Saúde não realize cobranças diretamente à demandante, bem como não 

suspenda o tratamento domiciliar, do tipo Home Care ao seu consorte 

Edson Lima e Silva, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de 

descumprimento, e julgo improcedente o pedido de condenação em danos 

morais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno o requerido em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do 

NCPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja 

beneficiária da justiça gratuita.Considerando a súbita exoneração do 

Defensor Público nesta Comarca, determino que a parte autora seja 

intimada pessoalmente da presente decisão, sem prejuízo do cumprimento 

do determinado na ordem de serviço nº 001/2018.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se a parte requerida 

para que recolha as custas processuais no prazo de 05 (cinco) 

dias.Após, recolhida as custas processuais, arquivem-se os autos.Caso 

reste infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a providências 

descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51466 Nr: 429-47.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Augusta Ferro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela ajuizada por CARLOS EDUARDO FERRO VILELA, 

devidamente representado por sua genitora Patrícia Augusto Ferro em 

face do MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT, na qual visa no mérito a 

determinação da parte requerida para que providencie a matrícula do autor 

em regime integral, ou ao menos até as 15h30min, na creche municipal “Tia 

Fifi”.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 19/38.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pela concessão da 

tutela antecipada requerida, bem como para que o requerido informasse o 

nome de todas as crianças cujo pai e mãe estejam trabalhando fora da 

residência em período integral (fls. 43/53).

A tutela antecipada pretendida pela parte autora foi indeferida às fls. 

55/57.

O Município de Arenápolis/MT, foi devidamente citado, conforme se infere 

da certidão de fl. 64.

Realizada audiência de conciliação a parte autora informou que não mais 

necessita dos serviços da creche, perdendo o interesse na ação e 

requerendo sua extinção (fls. 69/70).

É o relatório. Fundamento. Decido.

Diante da perda do objeto desta demanda, mister a extinção do processo 

sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de 

Processo Civil.

Com efeito, diante da declaração da requerente de fl. 70, evidente está a 

falta de interesse de agir superveniente, razão pela qual a presente 

demanda não mais possui razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61750 Nr: 3383-32.2017.811.0026

 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: Felipe de Oliveira Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14ª CIRETRAN do Município de Arenápolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do recurso de apelação interposto a ref. 35, resta prejudicada a 

análise da certidão retro, eis que, em regra, o recurso de apelação tem 

efeito suspensivo e o caso dos autos não implica a produção imediata dos 

efeitos da sentença.

 2. Considerando que esta Comarca encontra-se sem Defensor Público, 

NOMEIO, como defensora dativa do requerente, a Dra. Isabella Amaral 

Ferreira, OAB/MT 22.786, devendo ser intimada de tal encargo.

3. INTIME-SE o(a) apelado(a) a fim de que, querendo, apresente 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, 

CPC.

4. Após, certificado a tempestividade ou o decurso do prazo, 

REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

 CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20354 Nr: 718-87.2010.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 [... ] Isso posto, HOMOLOGO A HABILITAÇÃO dos(as) herdeiros(as) do 

autor AUGUSTO NASCIMENTO DE SOUZA, AZITA SOUZA DA SILVA, 

VILZA SOUZA DO NASCIMENTO, BENVINA NASCIMENTO DE SOUZA 

SANTOS, ENEZIO NASCIMENTO DE SOUZA, LUIZA DE SOUZA, 

NEUZALINA NASCIMENTO DE SOUZA, para exercer seu direito à herança 

de SEBASTIANA DO NASCIMENTO e DETERMINO que intime os 

requerentes para manifestarem em prosseguimento.CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40836 Nr: 825-63.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES - art. 487, I, 

CPC - os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o direito 

ao benefício de prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL em favor de MARIA ZELIA MEIRA, DETERMINAR que o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A atualização monetária de 

benefícios de prestação continuada deve tomar como base o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem 

seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, 

da Lei n. 9.494/97 (com a redação dada pela Lei n. 11.960/09), salvo 

índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, analisado 

com repercussão geral reconhecida.Com relação aos emolumentos, às 

despesas processuais e custas, salvo quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 4º, parágrafo 

único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, inexistindo no 

presente feito a necessidade de ressarcimento, por não adiantadas 

custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. [..]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40128 Nr: 1355-04.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudimar Taques Felix, Edivaldo Batista Silva 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT,  José Henr ique da  S i lva  V igo  - 

OAB:OAB/MT17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE - MT, em face de 

CLAUDIMAR TAQUES FELIX e EDIVALDO BATISTA SILVA JUNIOR, todos 

devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na peça 

inicial.

Entrementes, as partes firmaram acordo em audiência de conciliação 

realizada no dia 18/04/2018, e pugnaram pela homologação, bem como a 

suspensão do feito por 40 (quarenta) dias – fl. 60.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes, juntado as fl. 60, que passa a fazer parte 

integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais efeito.

Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de SUSPENSÃO, considerando que 

dívida deveria ter sido paga em 27.05.2018, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento da obrigação 

assumida, postulando pela extinção do feito, ou manifestar no que 

entender de direito.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46142 Nr: 1700-62.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Emerick, Júlio Osmar Emerick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar Carlos Rodrigues 

Cruzado - OAB:9740-B/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6593 OAB/MT, Wilber Norio Ohara - OAB:8.261

 Vistos.

I – Ante a interposição de recurso de apelação (fls. 57/60), e, já tendo o 

recorrido apresentado suas contrarrazões (fls. 63/67), nos termos do art. 

1.010, § 3º do CPC, REMETAM-SE os autos imediatamente ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, como as nossas 

homenagens de estilo.

II - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51195 Nr: 4985-52.2003.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDECIR MALLMANN GUSTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: francismar Landi Silva - 

OAB:1856

 SENTENÇA

I – RELATÓRIO

 Cuida-se de Ação Penal de Competência do Júri na qual o réu Guardecir 

Malmann Gustmann foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 

211 do Código Penal, por decisão transitada em julgada (fls. 455), à 

reprimenda de 01 (um) ano de detenção.

É o relato.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O artigo 110 do Código Penal estabelece, em seu §1º, o seguinte:

“§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em 

julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se 

pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo 

inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

A pena de 01 (um) ano de detenção, aplicada em definitivo ao réu, 

prescreve em 04 (quatro) anos, a teor da disposição do artigo 109, inciso 

V do Código Penal.

 Observa-se que entre o trânsito em julgado e a presente data transcorreu 
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lapso temporal superior a 04 (quatro) anos sem início da execução da 

pena, motivo pelo qual houve o implemento da prescrição da pretensão 

executória (art. 112, I, CP).

Assim, mostra-se imperativo reconhecer que o Estado deixou transcorrer 

o prazo que possuía para buscar a punição do réu em razão do delito por 

ele praticado, dando causa à extinção da punibilidade do agente.

III – DISPOSITIVO

Isso posto, com esteio nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do 

Código Penal, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de GUARDECIR 

MALMANN GUSTMANN, na forma do artigo 110, §1º do Código Penal, em 

face da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recolha-se eventual mandado de prisão expedido nos autos.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos.

Cientifique-se o Ministério Público.

Sem custas.

Cumpram-se as demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54944 Nr: 1498-93.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DE OLIVEIRA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Ademir de 

Oliveira Muller, da imputação constante do artigo 147 do Código Penal e 

artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, com implicações da Lei n° 

11.34/2006, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, 

ambos do mesmo código.Sem custas processuais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Procedam-se às comunicações de praxe e ao 

contido na CNGC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52520 Nr: 1293-98.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DA SILVA, VANTUIL 

NASCIMENTO DA SILVA, PEDRO AGNALDO RIGOLE, RUBENS MENDES 

DA SILVA, JOÃO MARIA RAMOS FURTADO, JORGE EDUARDO DO 

SOUZA, JOÃO BATISTA RODRIGUES, EDMAR DA SILVA PEREIRA, 

VANDERLEI MENDES COSTA, ALTAIR CORREA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUBENS MENDES DA SILVA, Filiação: 

Maria Madalena do Amaral e Liones Ramos da Silva, data de nascimento: 

17/03/1994, brasileiro(a), natural de Cabixi-RO, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

os réus José Fernandes da Silva, Pedro Agnaldo Rigole, Rubens Mendes 

da Silva, Jorge Eduardo de Souza, João Maria Ramos Furtado, João 

Batista Rodrigues, Altair Correa Nunes e Edmar da Silva Pereira, como 

incurso na sanções do art. 161, § 1°, II, c/c art. 330, e art. 288, §1°, c/c art. 

71 do CP, e art.12 da Lei 10.826/2013 combinados com o artigo 69 do CP.

Despacho: Vistos etc.Acolho em parte a cota ministerial retro (fl. 245), e 

determino:1.Cite-se o réu Rubens Mendes da Silva por edital, nos termos 

do artigo 361 do Código de Processo Penal, com prazo de 15 

dias.2.Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação do 

acusado, certifique-se.3.No mais, compulsando os autos verifico que os 

acusados Pedro Agnaldo Rigole, João Batista Rodrigues e José Fernandes 

da Silva, apresentaram resposta à acusação (fls. 172, 215/223 e 

224/232), respectivamente. Diante disso, determino nova remessa dos 

autos ao Ministério Público, para que se manifeste expressamente sobre 

as respostas à acusação apresentadas.4.Cumpridas integralmente as 

determinações acima, retornem conclusos para deliberações.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 26 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-10.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE ANDRADE NETO (REQUERIDO)

MARLI DE SOUZA ANDRADE (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte requerente para se manifestar sobre a 

exceção de pré executividade apresentada nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010101-24.2011.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010101-24.2011.8.11.0088 EXEQUENTE: RODRIGO FERREIRA LIMA 

EXECUTADO: ANTONIO PAULINO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Cível. Devidamente 

intimado (ev.12059882), para apresentar cálculo atualizado do débito, a 

parte exequente permaneceu inerte (id 9894490). Uma das causas de 

extinção do processo sem resolução de mérito é o abandono da causa 

pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor não promover as 

diligências que lhe são cabíveis para andamento do processo, inviabilizado 

se torna o trâmite processual. Assim sendo, ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III e § 1.º, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Anoto que, nos termos do artigo 19, parágrafo segundo, da 

Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações 

enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 

16 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010064-55.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BETINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENECIANO PEREIRA GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 

8010064-55.2015.8.11.0088; Parte Autora: EXEQUENTE: MAURICIO BETINI 

Parte Ré: EXECUTADO: GENECIANO PEREIRA GUIMARAES Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença perante o Juizado Especial Cível. 

Devidamente intimado para pagar o débito, o executado pugnou pelo 

parcelamento da dívida em 06 (seis) parcelas, já tendo depositado 30% do 

valor da ação, consoante comprovante juntado no id 9854800. Intimada, a 

parte exequente não concordou com o requerimento do executado. É o 

relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que o pleito da parte 

executada encontra-se respaldado em lei, consoante disposto no art. 916, 

caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 916. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o executado 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”. Desta forma, 

forçoso concluir que o pedido da parte executada deve ser acatado. 

Consigno, ainda, que o executado já efetuou o depósito de 30% por cento 

do valor da dívida. Ante exposto, DEFIRO o pedido da parte executada de 

parcelamento da dívida, e determino que a parte exequente apresente 

cálculo atualizado do débito. Após, intime-se o executado, por seu 

advogado, para que cumpra com a obrigação. Decorrido o lapso temporal, 

ou adimplida a obrigação, certifique-se e conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Aripuanã, 16 de maio de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta 

(assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-53.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DIMAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT0021709A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010230-53.2016.8.11.0088. REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO 

DIMAZZI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. 

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, 

arrolando eventuais testemunhas, sob pena de preclusão e julgamento do 

feito. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 05 

de junho de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-53.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO APARECIDO DIMAZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA OAB - MT0021709A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 

8010230-53.2016.8.11.0088. REQUERENTE: LUCIANO APARECIDO 

DIMAZZI REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. 

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando a necessidade, no prazo de 05 (cinco) dias, 

arrolando eventuais testemunhas, sob pena de preclusão e julgamento do 

feito. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. Aripuanã, 05 

de junho de 2018. (assinada digitalmente) Daiane Marilyn Vaz Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010149-07.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE ME - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010149-07.2016.8.11.0088 EXEQUENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES EXECUTADO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA 

ANDRADE ME - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial perante o Juizado Especial. A parte ré foi citada (id 8881217), 

mas não se manifestou. Intimado, a parte exequente requereu a 

desistência da ação. É, em síntese, o relatório. Vieram os autos conclusos 

para sentença. FUNDAMENTAÇÃO De acordo com o enunciado nº 90 do 

FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis, in verbis, "A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento". Estabelece o art. 485, inc. VIII do 

CPC que o processo será extinto sem julgamento de mérito quando o juiz 

homologar a desistência da ação. No caso não há impedimento para 

homologação da desistência. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

art. 485, inc. VIII do CPC e Enunciado nº 90 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da lei 9.099/95. PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Anoto que, nos termos do artigo 19, parágrafo 

segundo, da Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao Juízo as mudanças 

de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação. Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências 

necessárias. Aripuanã, 16 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010231-43.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON RICARDO PICK OAB - MT0011743A (ADVOGADO)

LIZZIA KELLY FERRARO NOYA OAB - MT0011446A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUACU GERACAO DE ENERGIA S/A (EXECUTADO)

AREVA RENEWABLES BRASIL S.A (EXECUTADO)

SUL DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010231-43.2013.8.11.0088 EXEQUENTE: DANIEL ALVES PINTO 

EXECUTADO: SUL DO BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, AREVA RENEWABLES BRASIL S.A, GUACU 

GERACAO DE ENERGIA S/A Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial perante o Juizado Especial, proposta por Daniel Alves 

Pinto em desfavor de Guaçu Geração de Energia S/A, Areva Renewables 

Brasil S/A e Sul do Brasil Indústria de Máquinas e Equipamentos LTDA. 

Tentada a citação da executada Sul do Brasil Indústria de Máquinas e 

Equipamentos, esta foi infrutífera (id 9765258), uma vez que a empresa 

executada não foi localizada no endereço indicado na inicial. Devidamente 

intimado para apresentar o endereço atual da executada (evento nº 

13005625), a parte exequente permaneceu inerte (id 9989990). Uma das 

causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o abandono 

da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor não 
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promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual. Assim sendo, ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Anoto que, nos termos do artigo 

19, parágrafo segundo, da Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao Juízo 

as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se 

eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na 

ausência da comunicação. Oportunamente, arquivem-se. Demais 

diligências necessárias. Aripuanã, 16 de maio de 2018. Daiane Marilyn 

Vaz Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010032-50.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINALDO DOS SANTOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR PIRES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010032-50.2015.8.11.0088 EXEQUENTE: CLEIDINALDO DOS SANTOS 

BARBOSA EXECUTADO: PAULO CEZAR PIRES Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial perante o Juizado Especial, 

proposta por Cleidinaldo dos Santos Barbosa em desfavor de Paulo Cezar 

Pires. Tentada a citação da parte executada, esta foi infrutífera (id 

9557037), uma vez que a parte executada não foi localizada no endereço 

indicado na inicial. Devidamente intimado para apresentar o endereço atual 

do executado (evento nº 13006513), a parte exequente permaneceu 

inerte (id 9990504). Uma das causas de extinção do processo sem 

resolução de mérito é o abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). 

Com efeito, se o autor não promover as diligências que lhe são cabíveis 

para andamento do processo, inviabilizado se torna o trâmite processual. 

Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Anoto que, nos 

termos do artigo 19, parágrafo segundo, da Lei 9.099/95, as partes 

comunicarão ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Oportunamente, 

arquivem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 16 de maio de 

2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010094-56.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO SANDRO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DA COSTA FLORENCIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010094-56.2016.8.11.0088 EXEQUENTE: APOLONIO SANDRO GOMES 

EXECUTADO: MATEUS DA COSTA FLORENCIO DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial perante o Juizado 

Especial, proposta por Apolônio Sandro Gomes em desfavor de Mateus 

Costa Florêncio Santos. Tentada a citação da parte executada, esta foi 

infrutífera (id 9626641), uma vez que o executado não foi localizado no 

endereço indicado pelo exequente. Devidamente intimado para apresentar 

o endereço atual do executado (evento nº 12894957), a parte exequente 

permaneceu inerte (id 10127370). Uma das causas de extinção do 

processo sem resolução de mérito é o abandono da causa pelo autor (art. 

485, III, CPC). Com efeito, se o autor não promover as diligências que lhe 

são cabíveis para andamento do processo, inviabilizado se torna o trâmite 

processual. Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e 

§ 1.º, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Anoto que, 

nos termos do artigo 19, parágrafo segundo, da Lei 9.099/95, as partes 

comunicarão ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Oportunamente, 

arquivem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 16 de maio de 

2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010048-67.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes OAB - MT0015139A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JR FECCHIO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010048-67.2016.8.11.0088 EXEQUENTE: ANDRE DE SOUZA 

EXECUTADO: JR FECCHIO COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - 

ME Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

perante o Juizado Especial, proposta por André de Souza em desfavor de 

JR Fecchio Comércio de Máquinas e Serviços EIRELI-ME. Tentada a 

citação da parte executada, esta foi infrutífera (id 9995984), uma vez que 

a empresa executada não foi localizada no endereço indicado pelo 

exequente. Devidamente intimado para apresentar o endereço atual da 

parte executada (evento nº 13167222), o exequente permaneceu inerte 

(id 10202006). Uma das causas de extinção do processo sem resolução 

de mérito é o abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, 

se o autor não promover as diligências que lhe são cabíveis para 

andamento do processo, inviabilizado se torna o trâmite processual. Assim 

sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e § 1.º, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Anoto que, nos 

termos do artigo 19, parágrafo segundo, da Lei 9.099/95, as partes 

comunicarão ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Oportunamente, 

arquivem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 16 de maio de 

2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza Substituta (assinada digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010196-78.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS REIS STEFANELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MAIA MACEDO OAB - MT20000/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BERNARD CAPPELLESSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010196-78.2016.8.11.0088 EXEQUENTE: MARCOS REIS STEFANELLO 

EXECUTADO: PAULO BERNARD CAPPELLESSO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial perante o Juizado Especial Cível. 

O exequente se manifestou pedindo a extinção do feito, considerando o 

integral pagamento da dívida pela parte executada (ID 10483085). O artigo 

924, do Código de Processo Civil, dispõe que a execução será extinta 

quando a obrigação for satisfeita. (art. 924, II, NCPC). No caso, o 

exequente manifestou-se pela extinção da ação, informando que o 

executado quitou o débito. Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, NCPC. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. Anoto que, nos termos do artigo 19, parágrafo segundo, da 

Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao Juízo as mudanças de endereço 

ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações 

enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias. Aripuanã, 

16 de maio de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza Substituta (assinada 

digitalmente)
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Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52998 Nr: 1411-38.2013.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON SOARES CANDIDO, JAIRO AZEVEDO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:68.723-SP, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

Osvaldo Vieira de Faria - OAB:, PAULO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gomes de Morais 

- OAB:4385/MS

 Intime-se o requerente para que peça o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61659 Nr: 1530-91.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituro Nacional da Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16261, KÉSSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952/O, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificação das provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71571 Nr: 1747-66.2018.811.0100

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO CARLOS PIETSCH, LUIZ CARLOS 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, verifico que foram recolhidas custas judiciais no valor de R$ 

1.232,30, consoante comprovante de pagamento de títulos juntado à inicial, 

o que torna incongruente o pedido formulado pela autora no que tange à 

eventual hipossuficiência financeira momentânea daquela e, ademais, a 

mesma não trouxe aos autos sequer indícios probatórios da sua alegada 

hipossuficiência, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de recolhimento de 

custas ao final.

Ocorre ainda que, considerando que a propriedade discutida nesta lide 

possui 2.025,1255 ha, observo que o valor tomando por base para tal 

recolhimento na quantia de R$ 61.614,85, possivelmente não é o real valor 

da propriedade indicada.

Assim sendo, para possibilitar a apreciação do pleito, DETERMINO, a 

avaliação por Oficial de Justiça do valor médio de uma propriedade similar 

à delineada neste feito.

Para isso, intime-se a autora para o devido recolhimento do valor da 

diligência a ser realizada pelo Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/oficial.

 Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 De Campo Novo dos Parecis para Brasnorte, 25 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68669 Nr: 3427-23.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANZ WILHEN DEBO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça colacionada à 

ref. 10, nos termos da legislação vigente e provimento da CGJ, abro vista 

dos autos à parte exequente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 53268 Nr: 193-38.2014.811.0100

 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: EDI CARLOS GÓIS, MARIA ODETE DE OLIVEIRA GÓIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987, Cristianne Maria Kunst talaska - 

OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

informe o endereço atual do requerido, no prazo de 5(cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 52998 Nr: 1411-38.2013.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON SOARES CANDIDO, JAIRO AZEVEDO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:68.723-SP, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

Osvaldo Vieira de Faria - OAB:, PAULO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gomes de Morais 

- OAB:4385/MS

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, na pessoa de seus advogados, para se 

manifestarem nos autos, acerca da Auto de Avaliação de fls. 33/50, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de devolução da presente carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 56375 Nr: 431-23.2015.811.0100

 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: NILSON APARECIDO MORENO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAURO CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, para intimar a 

parte autora a caso queira impugne a Contestação no prazo de 15 
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(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68900 Nr: 3612-61.2017.811.0100

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Rodrigo Fucks Siveris, ADEMAR LUIZ SIVERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920-MT, Juliana Moura Nogueira - OAB:7920/MT, WELLINGTON 

CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65090 Nr: 1154-71.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER KAIKE ANTUNES DE SOUZA, ROGER 

KAIKE ANTUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada dos documentos de Ref 24, nos termos da 

legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 53844 Nr: 700-96.2014.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 13ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande 

-MS, Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ DALPASQUALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Luiz Gonçalves - 

OAB:12.349-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, do 

inteiro teor da decisão a seguir transcrita: "Indefiro o pedido fls.38/39, 

sendo ônus de a parte indicar com precisão a localização exata bem 

imóvel indicado para realização da penhora. Intime-se o requerente para 

que indique a localização exata da propriedade, no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de extinção do processo."

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38682 Nr: 915-37.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEUSINA CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Decisão->Determinação

Tendo em vista o pedido do causídico de redesignação da audiência, uma 

vez que terá audiências no mesmo dia em Ribeirão Castalheira/MT, bem 

como pela constatação nos autos de que a intimação do requerido não foi 

realizada até o momento, DEFIRO o pedido formulado às fls. 58, nos 

termos do art. 362, II, do CPC e redesigno a audiência anteriormente 

aprazada nos autos, para o dia 04 de JULHO de 2.018, às 14h30min 

(Horário de Cuiabá-MT).

Intimem-se, na forma determinada às fls. 55/55-v.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Extrato

EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO Nº 03/2018

Nº Processo: 275-03.2013.811.0101 (81126). TERMO DE DOAÇÃO Nº 

03/2018. Doador: ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DO 

PODER JUDICIÁRIO / TRIBUNAL DE JUSTIÇA / COMARCA DE CLÁUDIA, 

CNPJ sob o nº 03.535.606/0001-10. Donatário: A ASSOCIAÇÃO 

PESTALOZZI DE CLÁUDIA, CNPJ sob o n.º 02.372.804/0001-47. Objeto: A 

doação de bens móveis, classificados como antieconômico ou inservíveis 

para o funcionamento do órgão doador, conforme Portaria 

n.429/2017-C.ADM. Data da Assinatura: 18/06/2018.

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54182 Nr: 761-56.2011.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MATIA, IVETE MARIA DE MATIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:OAB/MT - 9061-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 " (...) Assim, necessária se faz a extinção do presente feito.Custas pela 

parte Embargante, as quais encontram-se recolhidas.Deixo de condenar 

em honorários o advogado que atuou no feito, pois entendo que os 

honorários fixados na forma de rateio nos autos principais englobam 

também este processo.P.R.I.Diligências necessárias.Após o transito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53757 Nr: 340-66.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE MATIA, IVETE MARIA DE MATIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Autos nº 340-66.2011 (Id. 53757)

Execução de título extrajudicial

Exequente: BANCO BRADESCO S/A

Executado: ANTONIO DE MATIA e outra

Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO de acordo firmado entre as 

partes, tendo o anterior advogado da parte Autora requerido o 

arbitramento de honorários advocatícios.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 
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Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, declaro 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, alínea “b”, do CPC/2015.

 Levante-se eventual penhora/caução existente nos autos.

Custas processuais, conforme pactuado.

Considerando que as partes formularam acordo no tocante aos honorários 

advocatícios, aliado ao fato da substituição de patronos pela parte Autora, 

durante o transcorrer processual, determino o rateio do valor constante no 

acordo (R$ 3.000,00 {três mil reais}) entre os advogados/sociedade de 

advogados que atuaram no feito, na proporção de 9% para o advogado 

Dr. Renato Feliciano de Deus Nery e 1% para a sociedade de advogados 

constante na procuração de fls. 85/86.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Diligências necessárias.

Cláudia, 25 de junho de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82581 Nr: 1774-22.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO HERSSON MATOS RODRIGUES, 

ANDERSON MENDES DA SILVA, MARCOS MACHADO, JOSÉ CALACA DE 

MATOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB:19187/B

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de interrogatório do denunciado Danillo Hersson Matos 

Rodrigues à Comarca de Minaçu/GO, via Correio (JJ794727275). Devendo 

os(as) advogado dos(as) partes acompanhar o andamento da missiva 

naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51006 Nr: 386-26.2009.811.0101

 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): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Vistos.

1. Defiro o pedido das partes. Oficie-se a Ciretran de Cláudia requerendo 

cópia dos laudos de vistorias realizados nos veículos de placas descritos 

na manifestação ministerial de fl. 646. Prazo: 05 (cinco) dias.

2. Com a juntada, intimem-se as partes para querendo apresentarem 

manifestação no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

3. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83458 Nr: 695-71.2014.811.0101

 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: MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IMPACTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 Vistos.

1. Designo audiência de conciliação a ser presidida por esta magistrada no 

dia 22 de agosto de 2018, às 13:30 horas.

2. Caso seja inexitosa a conciliação, serão fixados os pontos 

controvertidos e a produção de prova.

3. Intimem-se as partes, via DJE bem como ciência ao Ministério Público.

4. Diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54544 Nr: 4-28.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPALMA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MAYER LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635-N/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUPERMERCADO MAYER LTDA - EPP, 

CNPJ: 01889397000187, Inscrição Estadual: 13175502-1. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação cautelar de arresto ajuizada por 

Dipalma Comercio, Distribuição e Logística de Produtos Alimentícios Ltda 

em desfavor de Supermercado Mayer Ltda – EPP, ambos devidamente 

qualificados, onde se alega, em apertada síntese, que o requerente é 

credor do requerido da quantia correspondente a R$ 6.615,12 (seis mil e 

seiscentos e quinze reais e dose centavos), devidamente corrigidos, 

representado pelos títulos de fls. 27/30.

Despacho/Dec isão:  Autos n .  4-28.2012 ( Id .  54544)Açã o 

cautelarRequerente: DIPALMA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDARequerido: SUPERMERCADO MAYER 

LTDA - EPPVistos.1. Defiro o pedido de fls. 86. Cite-se, por edital com 

prazo de 20 (vinte) dias. 2. Após, certifique-se e conclusos para análise 

dos pedidos de fls. 81.3. Int.4. Diligências necessárias.Cláudia, 04 de abril 

de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARYANE LARISA DE 

SOUZA, digitei.

Cláudia, 09 de abril de 2018

Rosana Ap. Berto Cavalcante da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52221 Nr: 202-36.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMC, LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista a(o) defensor(a) constituído(a) 

da parte autora para que preste informações acerca do interesse em dar 

continuidade do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83067 Nr: 393-42.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCY BARBOSA DA SILVA BOTELHO 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o Exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias juntar nos autos o edital de citação, devidamente fixado, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83072 Nr: 398-64.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANEI DOS SANTOS DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestar , tendo em vista o decurso de prazo da 

suspensão, sob pena de extinção.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-56.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO SMANHOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. 1. Declaro encerrada a instrução processual. 2. Saem os 

presentes intimados para apresentação de alegações finais, em forma de 

memoriais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. 3. Em seguida, conclusos 

para sentença. Diligências necessárias.”

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-63.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. 1. Declaro 

encerrada a instrução processual. 2. Saem as partes intimadas para 

alegações finais em forma de memoriais, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias. 3. Em seguida, conclusos para sentença. Diligências necessárias.”

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-33.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DUTRA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. 1. Declaro 

encerrada a instrução processual. 2. Saem as partes intimadas para 

alegações finais em forma de memoriais, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias. 3. Em seguida, conclusos para sentença. Diligências necessárias

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010059-62.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RISSI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE TITTON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010059-62.2013.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: ROSANE RISSI - EPP Promovido: EXECUTADO: ANDRE 

TITTON Vistos. 1. Procedo as buscas do atual endereço da parte 

Requerida/Executada nos sistemas que o Juízo tem à disposição: CIE, 

Renajud, Bacenjud, Infoseg e SIEL, desde que atendidos os dados 

necessários para a pesquisa. Em consulta ao sistema Apolo, constatou-se 

a atualização do endereço do Requerido como sendo ESTANCIA DA ILCA, 

309, CHÁCARA BRASILIA, CLÁUDIA/MT. 2. Em sendo encontrado 

endereço diverso do constante nos autos, CITE-SE/INTIME-SE e caso 

necessário, expeça-se carta precatória para tal fim. 3. Em caso negativo, 

intime-se a parte Autora/Exequente para requerer o que de direito no 

prazo de 10 (dez) dias. 4. Intimem-se. 5. Diligências necessárias. Cláudia, 

25 de junho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000055-12.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA GONCALVES CARPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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 31/07/2018 às 13:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000044-80.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO VIRGINIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 31/07/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-12.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA GONCALVES CARPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000055-12.2018.8.11.0101 Promovente: 

ADELINA GONCALVES CARPES Promovido: BANCO BMG Vistos. 1. 

Recebo a inicial. 2. Defiro os benefícios de justiça gratuita. 3. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por 

danos morais com pedido de tutela de urgência, proposta por ADELINA 

GONÇALVES CARPES em face de BANCO BMG, onde requer, em sede de 

cognição sumária, que o promovido se abstenha de reservar margem 

consignável – RMC e empréstimo sobre a RMC em seus contracheques 

(NB 539.184.540-4 e NB 126.422.419-0). Para tanto, alega que é recebe 

dois benefícios previdenciários e frequentemente realizado empréstimo 

consignado com os bancos. Afirma que realizou empréstimo consignado 

com o promovido, tendo sido informada que o pagamento seria realizado 

com descontos mensais diretamente de seus benefícios. Aduz que foi 

surpreendida com a informação prestada pelo promovido que tinha 

cartões de créditos vinculados aos seus benefícios, caracterizando o 

empréstimo feito na modalidade de cartão de crédito, o qual deu origem à 

constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC), esclarecendo que 

desde então a instituição financeira requerida tem realizado a retenção de 

margem consignável no percentual de 5% sobre os valores de seus 

benefícios. Relata que os descontos são de R$ 56,14 na aposentadoria 

por invalidez e R$ 63,37 na pensão por morte. Assevera que os 

mencionados serviços não foram solicitados ou contratados, que o 

promovido não lhe informou que estava contratando um cartão de crédito 

consignável no momento em que foi realizar o empréstimo, nem sobre a 

constituição da reserva de margem consignável e o seu percentual. 

Esclarece que os demais empréstimos já realizados, inclusive com o 

banco promovido, se deram na base da confiança e por acreditar nas 

informações repassadas pelos funcionários. Assim, afirma que se não foi 

lhe repassado informação correta não deve se considerar que o contrato 

foi firmado, elencando que o consumidor não pode arcar com a falha na 

prestação de serviço e ausência de informação prestada pelo promovido. 

Desse modo, por acreditar não ter solicitado o empréstimo na modalidade 

de cartão de crédito, pleiteia pela cessão dos descontos. Juntou 

documentos à inicial. DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje 

prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de 

tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito 

da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os 

pressupostos acima citados. A parte autora para confirmar a 

verossimilhança de suas alegações, comprovou os descontos em seus 

benefícios previdenciários realizados mensalmente no montante que varia 

de R$ 50,00 a R$ 60,00, referente ao empréstimo sobre a RMC e a RMC 

propriamente dita. Não se poderia exigir que, ao menos neste primeiro 

momento, a parte autora fizesse prova de fato negativo, qual seja, a de 

provar que não tinha conhecimento que o empréstimo contratado era na 

forma de cartão de crédito e que haveria retenção de 5% da reserva da 

margem consignável. Ademais, não se vislumbram maiores prejuízos a 

empresa requerida, com a determinação de suspender o empréstimo 

sobre a RMC e de reservar margem consignável. Há, portanto a 

demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo 

preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pelo autor possam ser 

verídicos. O perigo do dano irreparável é evidenciado, a princípio, ante a 

cobrança indevida da parte autora, o que vem lhe causando prejuízos 

financeiros mensalmente. Por derradeiro, não há que se falar em 

irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatada (ao final da 

demanda) a pertinência da cobrança realizada pela reclamada, a inclusão 

poderá ser refeita às custas do reclamante e sem qualquer ônus à 

empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente que se 

aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da 

instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não. Nestes 

termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, determinando que 

o promovida se ABSTENHA de reservar margem consignável e o 

empréstimo sobre a RMC dos benefícios da autora, quais sejam, NB 

539.184.540-4 e NB 126.422.419-0, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Estabeleço a pena diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no 

caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de 

Processo Civil). 4. No tocante a inversão do ônus da prova passo a 

decidir. Este beneplácito processual ao consumidor não é concedido de 

forma automática, apenas pela constatação da existência de uma relação 

de consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 

consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não 

há como a parte promovente comprovar que não contratou o empréstimo 

sobre o RMC e que escolheu a porcentagem a ser retida. Assim, a parte 

Promovida reúne melhores condições de comprovar tais motivos, em 

detrimento da hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino 

a inversão do ônus da prova da forma como pleiteada. Há de se 

esclarecer que esta decisão não exime a parte autora de trazer indícios 

de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não 

se confunde com a procedência automática dos pedidos formulados pelo 

autor. 5. Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 6. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada de todo o teor da presente ação bem 

como para que compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, 

advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da 

Lei nº. 9.099/95). 7. Intime-se a parte reclamante para que compareça à 

audiência, constando da intimação que sua ausência implicará na extinção 

do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 8. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 9. Diligências necessárias. Cláudia, 25 de 

junho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-80.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO VIRGINIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000044-80.2018.8.11.0101 Promovente: 

ADELIO VIRGINIO DOS SANTOS Promovido: OI MÓVEL S/A Vistos. 1. 

Recebo a inicial. 2. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais c/c obrigação de fazer e pedidos liminares, proposta por ADELIO 

VIRGINIO DOS SANTOS em face de OI MÓVEL S/A, onde requer em sede 

de cognição sumária a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes 

incluído por determinação da promovida. Para tanto, alega que é cliente da 

empresa promovida, sendo que anteriormente possuía um plano de 

internet denominado OI CONTA TOTAL 4 MAIS, onde estava incluído uma 

linha fixa, quatro linhas de celular (98404-5078, 98404-4097, 984046570 e 

984048109) e internet, tudo pelo valor mensal de R$ 551,33. Afirma que 

em meados de junho de 2017, a promovida lhe ofereceu o pacote OI 

TOTAL, em que seria incluso uma linha fixa, quatro linhas de celular, 

internet e TV, pelo valor mensal de R$ 308,00, por ter sido uma oferta que 

diminuiria seus gastos e incluiria benefícios aceitou contratar o referido 

plano. Aduz que no mês de outubro de 2017, passou a receber faturas 

com valores exorbitantes e ao entrar em contato com a promovida via 

telefone, tomou ciência de que somente uma das linhas de celular 

(98404-4097) estava fazendo parte do plano OI TOTAL, estando as 

demais linhas inclusas no PLANO OI 125, sendo a cobrança em excesso 

oriunda deste plano, o qual afirma não ter sido contratado. Esclarece que 

entrou por diversas vezes em contato com a promovida, porém apesar de 

ter sido informado por alguns dos atendentes que o problema teria sido 

solucionado, continuou recebendo cobranças superiores ao contratado, 

além disso, teve o seu nome negativado por inadimplência. Assim, por 

acreditar estar recebendo cobrança de valores indevidos, somado ao fato 

que seu nome foi negativado, ingressou com a presente ação, a fim de 

que a requerida seja condenada a danos materiais e morais, em 

decorrência da sua má prestação de serviço. Juntou documentos à inicial. 

DECIDO. A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 

do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, 

devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do 

processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que 

pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu 

deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus 

boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o 

“periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte 

(natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). 

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. A parte autora comprovou que seu nome foi negativado 

pela empresa promovida, com relação a parcela no valor de R$ 700,95, 

com vencimento em 11.09.2017, referente ao contrato nº 

0005094277628063, bem como demonstrou as faturas após a troca de 

plano junto a promovida, em que há cobranças de valores maiores do que 

o supostamente contratado. Não se poderia exigir que, ao menos neste 

primeiro momento, a parte autora fizesse prova de fato negativo, qual seja, 

a de provar a inexistência do débito cobrado e a negativação indevida, 

uma vez que alega que esta sendo cobrado pro plano não contrato. 

Ademais, não se vislumbram maiores prejuízos a empresa requerida, com 

a determinação de excluir ou suspender a negativação em nome da parte 

autora do rol de inadimplentes. Há, portanto a demonstração da aparência 

do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que 

os argumentos trazidos pelo autor possam ser verídicos. O perigo do dano 

irreparável é evidente com a inclusão do nome da parte nos cadastros dos 

serviços de proteção ao crédito, que pode trazer consequências danosas 

e irreversíveis, evidenciando-se na possibilidade de dano ao seu crédito 

no mercado e a sua imagem. Por derradeiro, não há que se falar em 

irreversibilidade da medida, porquanto caso seja constatada (ao final da 

demanda) a pertinência da cobrança realizada pela reclamada, a inclusão 

poderá ser refeita às custas do reclamante e sem qualquer ônus à 

empresa requerida (art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente que se 

aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da 

instrução do presente feito para se descobrir se devido ou não. Nestes 

termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, determinando que 

a promovida EXCLUA o nome do autor dos cadastros de proteção de 

crédito (SERASA EXPERIAN), referente ao débito com vencimento para 

11.09.2017, no valor de R$ 700,95, contrato nº 0005094277628063, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 

537, do Código de Processo Civil). 3. No tocante a inversão do ônus da 

prova passo a decidir. Este beneplácito processual ao consumidor não é 

concedido de forma automática, apenas pela constatação da existência de 

uma relação de consumo, mas submete-se aos ditames do art. 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”. Portanto, 

muito embora o caso em análise deva ser interpretado à luz do estatuto 

consumeirista, não há que se falar em automática e irrestrita inversão do 

ônus da prova. E isso porque a inversão apenas tem cabimento quando 

está presente a verossimilhança das alegações, bem como quando a 

produção da prova é complexa e difícil ao consumidor que se encontre 

numa posição de hipossuficiência econômica ou técnica. Nesse sentido: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA DEFESA.1.-. Para garantia do 

exercício do direito de ampla defesa do consumidor, estabelece-se a 

possibilidade a inversão do ônus da prova em seu benefício quando a 

alegação por ele apresentada seja verossímil ou, alternativamente, quando 

for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A hipossuficiência a referida 

pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da possibilidade de inversão do 

ônus da prova está relacionada, precisamente, com o exercício dessa 

atividade probatória, devendo ser compreendida como a dificuldade, seja 

de ordem técnica seja de ordem econômica, para se demonstrar em juízo a 

causa ou a extensão do dano. 3.- Há de se atentar, porém, para que não 

seja imputado ao réu o ônus de uma prova que foi inviabilizada pelo 

próprio autor, o que não sucede na hipótese dos autos. (...)” (REsp 

1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em apreço, tem razão a parte 

Requerente no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, previsto no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, pois além da 

verossimilhança das alegações, tal inversão é imprescindível, eis que não 

há como a parte promovente comprovar que as cobranças exorbitantes 

feitas pela requerida são devidas. Assim, a parte Promovida reúne 

melhores condições de comprovar tais motivos, em detrimento da 

hipossuficiência da parte autora, razão pela qual determino a inversão do 

ônus da prova, para que a promovida traga além de outras 

documentações referente ao contrato firmado com o autor, as gravações 

dos protocolos nº 20171158024531,  201700193637615 , 

201700219976316 ,  2017002141620 4 2 ,  2 0 1 7 0 0 2 1 4 2 8 6 1 3 6 , 

201700214297346 ,  2017002198643 7 2 ,  2 0 1 7 0 0 2 1 9 8 5 8 7 2 7 , 

201700225524281,  2017.0022.5557869,  201700225558837 , 

2 0 1 8 0 0 0 0 7 6 6 1 1 2 ,  2 0 1 8 0 0 0 0 7 6 6 1 6 7 ,  2 0 1 8 0 0 0 0 7 6 6 1 1 2 4 , 

20180007661671, 201800007674354 e 2017001936717, bem como do 

protocolo que originou na venda do pacote Combo Oi Total, em 

substituição ao Oi Conta Total 4 Mais, ocorrida em jul/2017. Há de se 

esclarecer que esta decisão não exime a parte autora de trazer indícios 

de veracidade de suas alegações (art. 373, I do CPC), pois esta regra não 

se confunde com a procedência automática dos pedidos formulados pelo 

autor. 4. Paute-se audiência de conciliação (art. 16, da Lei nº 9.099/95). 5. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada de todo o teor da presente ação bem 

como para que compareça à audiência, no Fórum desta Comarca, 

advertindo-a de que seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial e proferido julgamento de plano (art. 18, § 1º e 20, da 

Lei nº. 9.099/95). 6. Intime-se a parte reclamante para que compareça à 
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audiência, constando da intimação que sua ausência implicará na extinção 

do processo, sem resolução do mérito (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). Cabe 

salientar que é necessário o comparecimento pessoal das partes a 

qualquer das audiências. A Lei n. 9.099/95 não admite que a pessoa física 

seja representada em audiência, nem mesmo por procurador com poderes 

especiais para transigir, bem como em seu artigo 9º estabelece que as 

partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por 

advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma individual é que 

poderá ser representada por preposto (art. 9º, § 4º). 7. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até cinco (05) dias após a 

audiência acima mencionada. 8. Diligências necessárias. Cláudia, 25 de 

junho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-35.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SADI GIACHINI (REQUERENTE)

MEIRE LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. SENTENÇA Em face da sentença constante no ID. 12422563, o 

Requerido/Embargante interpôs embargos de declaração conforme ID. 

12586155 ante o argumento de obscuridade no dispositivo do decisum, em 

razão deste Juízo ter condenado o embargante aos danos morais em 

montante não definido para cada autor/embargado. Presentes os 

pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito. 

DECIDO Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante merecem 

acolhimento. Segundo se constata no decisum, este Juízo condenou o 

embargante ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte autora/embargada, mas não foi estipulado o 

quantum para cada autor. Em razão disso, a contradição deve ser sanada. 

Como consequência, procedo ao suprimento da contradição passando a 

constar a condenação em favor da parte autora/embargada de forma pro 

rata, ou seja, o valor da condenação deve ser rateado dentre os autores 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração por tempestivos 

e, no mérito, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, na forma acima exposta. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Diligências necessárias. 

Cláudia, 25 de junho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-80.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GIACHINI (REQUERENTE)

LEONILDE MARIA GIACHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. SENTENÇA Em face da sentença constante no ID. 12422280, o 

Requerido/Embargante interpôs embargos de declaração conforme ID. 

12746250 ante o argumento de obscuridade no dispositivo do decisum, em 

razão deste Juízo ter condenado o embargante aos danos morais em 

montante não definido para cada autor/embargado. Presentes os 

pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito. 

DECIDO Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante merecem 

acolhimento. Segundo se constata no decisum, este Juízo condenou o 

embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte autora/embargada, mas não foi estipulado o 

quantum para cada autor. Em razão disso, a contradição deve ser sanada. 

Como consequência, procedo ao suprimento da contradição passando a 

constar a condenação em favor da parte autora/embargada de forma pro 

rata, ou seja, o valor da condenação deve ser rateado dentre os autores. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração por tempestivos 

e, no mérito, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, na forma acima exposta. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Diligências necessárias. 

Cláudia, 25 de junho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-65.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR WELTER (REQUERENTE)

EDIANE MARIA GIACHINI WELTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

Vistos. SENTENÇA Em face da sentença constante no ID. 12423373, o 

Requerido/Embargante interpôs embargos de declaração conforme ID. 

12566613 ante o argumento de obscuridade no dispositivo do decisum, em 

razão deste Juízo ter condenado o embargante aos danos morais em 

montante não definido para cada autor/embargado. Presentes os 

pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito. 

DECIDO Com efeito, os argumentos expostos pelo embargante merecem 

acolhimento. Segundo se constata no decisum, este Juízo condenou o 

embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte autora/embargada, mas não foi estipulado o 

quantum para cada autor. Em razão disso, a contradição deve ser sanada. 

Como consequência, procedo ao suprimento da contradição passando a 

constar a condenação em favor da parte autora/embargada de forma pro 

rata, ou seja, o valor da condenação deve ser rateado dentre os autores 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração por tempestivos 

e, no mérito, CONCEDO-LHES PROVIMENTO, na forma acima exposta. 

Intimem-se as partes da presente decisão. Diligências necessárias. 

Cláudia, 25 de junho de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88613 Nr: 2038-51.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KAWAMURA ALMEIDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Desta forma, atenuo a pena-base em 1/6, fixando a pena intermediária 03 

(três) meses e 12 (doze) dias de detenção. 3ª FASE Não há causas de 
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aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, fixo a PENA DEFINITIVA 

em 03 (três) meses e 12 (doze) dias de DETENÇÃO. O condenado JOSÉ 

CARLOS PEREIRA deverá cumprir a pena inicialmente no regime aberto, 

nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Na forma da 

súmula 588 do STJ, é incabível a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, bem como verifico ser impossível a 

suspensão da pena, por estar ausentes os requisitos legais para tanto. 

Diante do quantum de pena fixado na sentença e o regime inicial para 

cumprimento da imposto, o réu poderá aguardar o trânsito em julgado da 

presente sentença em liberdade, pois a manutenção de sua prisão 

preventiva passa a ser desproporcional, motivo pelo qual, revogo sua 

segregação cautelar anteriormente decretada, com fundamento no artigo 

316, do Código de Processo Penal. Assim sendo, EXPEÇA-SE o 

competente alvará de soltura em favor do condenado JOSÉ CARLOS 

PEREIRA GOMES, salvo se preso por outro motivo. Deixo de fixar o valor 

mínimo de eventual indenização civil, pois ausente requerimento neste 

sentido. Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas 

processuais. INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. 

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências: a) LANCE-SE o nome do condenado no rol dos 

culpados; b) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando a condenação do denunciado, com a sua devida 

identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para 

cumprimento do disposto no art. 71, § 2º, do Código Eleitoral c.c. art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal; c) COMUNIQUE-SE ao INI, ao INFOSEG e 

ao Cartório Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações 

constantes da Seção 13, do Capítulo VII, da CNGC; d)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82504 Nr: 3701-69.2017.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Nos termos da decisão de ref. 26, impulsiono os autos à publicação de 

matéria a imprensa, com a finalidade de intimar o advogado da parte autora 

Dr. Celso Marcon, para que se manifeste acerca das petições juntadas 

pela parte requerida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 2677-40.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Carneiro Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Nos termos da decisão de ref. 108, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar o advogado da parte requerida, para se manifestar do cálculo de 

ref. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67582 Nr: 542-89.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARINALVA FELISMINA DE JESUS FERREIRA, V. F. L.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte contra a 

sentença retro.

Narra o embargante, em suma, que a decisão é omissa, pois deixou de 

determinar a expedição de certidão de honorários em favor do advogado 

dativo que atuou no feito.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Na forma do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os embargos de declaração 

para aclarar a decisão obscura, eliminar contradição, suprir a omissão ou 

corrigir erro material.

É de conhecimento deste Juízo que do julgamento dos embargos de 

declaração pode advir alteração da decisão embargada, hipótese em que 

o aludido recurso terá efeitos modificativos ou infringentes.

Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração 

é exceção à regra, devendo ser admitida apenas como consequência da 

correção de premissa equivocada no julgamento, ou, ainda, para as 

hipóteses em que sanada a omissão/contradição/obscuridade haja 

necessidade de alteração substancial no decisum.

Pois bem.

Ante o exposto, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, NÃO 

RECEBO os presentes embargos declaratórios, eis que a sentença é 

hígida e não possui obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.

CUMPRAM-SE todas as determinações constantes na sentença objurgada.

Todavia, visando coibir a prática de atos processuais despiciendos, 

determino à Secretaria que depois de CERTIFICADO o trânsito em julgado 

da sentença, EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado 

dativo.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40036 Nr: 1478-90.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Duarte Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 24 de 

julho de 2018, às 15h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38485 Nr: 175-41.2010.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsino os autos para intimar a parte para que requeira o que entender 

de direito no prazo de 30 dias, conforme determinado à f. 48.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65920 Nr: 1263-75.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair José Fritz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Requerida da 

designação de audiência que se realizará dia 10 de julho de 2018, às 

16h00min.

Edelvan Mezomo Maurer
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Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65245 Nr: 663-54.2014.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROV, LOV, DV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos.

Defiro pedido de fls. 40, razão por que determino a intimação pessoal da 

parte requerente.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39609 Nr: 1051-93.2010.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Editora Novo Saber Ltda, Ciclathek Materiais Didáticos e 

Tecnológicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca da 

certidão de folhas 165, da qual o Oficial de Justiça margeia diligência 

complementar, bem como juntar comprovantes de pagamentos das 

diligências da audiência que se realizará dia 25 de julho de 2018, às 

14h00min, consignando o prazo legal de 05 (cinco) dias para o ato.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65962 Nr: 1297-50.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nirlan Tomaz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 Vistos.

 Haja vista que o Sr. Promotor de Justiça se encontra no gozo de férias, 

CANCELO a audiência aprazada para a data de hoje.

No mais, visando prosseguir com a marcha processual, REDESIGNO a 

audiência para o dia 17 de julho de 2018, às 18h00min, ocasião em que 

será interrogado o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36646 Nr: 379-22.2009.811.0105

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Santos dos Anjos, Wilma Alves Nepomuceno 

dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIONOR SILVA DOS SANTOS, Joceli da 

Construcol, Beatriz da Construcol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iara Maria Balls - OAB:6465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de julho de 

2018, às 17h00.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36418 Nr: 67-46.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Lourenço Bergamim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:2982/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 

2018, às 15h00.

 Intimem-se as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64029 Nr: 1430-29.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ferreira Kerisck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13.438/A

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/ 2007 CGJ, 

impulsiono os autos à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade 

de intimar o advogado do denunciado, via DJE, acerca da audiência 

designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 42187 Nr: 1229-08.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Rodrigues Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 24 de 

julho de 2018, às 14h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31934 Nr: 387-33.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Lopes da Silva, João Mauro Pereira 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 26 de 

julho de 2018, às 14h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38485 Nr: 175-41.2010.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Intime-se a parte para que requeira o que entender de direito no prazo de 

30 dias.

Transcorrido o prazo supra-assinalado sem manifestação, voltem os 

autos ao arquivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29163 Nr: 263-50.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelton Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos;

Os autos vieram conclusos após a juntada do ofício encartado às fls. 

515/518-vº.

Considerando a informação que o acusado fora interrogado nos autos de 

Carta Precatória n.º 0001565-72.2017.8.16.0166 na Comarca de Terra 

Boa-PR (fls. 491/492), OFICIE-SE àquele Juízo informando que não há 

necessidade de repetir o ato deprecado.

No mais, considerando que o acusado deverá permanecer segregado no 

local onde tramita a ação penal em seu desfavor, OFICIEM-SE a Secretaria 

de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso – SEJUDH – e a 

Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná 

– SESP/PR – para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, procedam com 

o recambiamento do preso a Cadeia Pública desta Comarca.

Ainda, OFICIE-SE a Vara Criminal da Comarca de Terra Boa-PR solicitando 

o recambiamento do recuperando para a Cadeia Pública localizada na 

sede deste Juízo.

Incontinenti, cumpra-se os demais comandos exarados no despacho 

encartado às fls. 507.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29163 Nr: 263-50.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelton Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos;

Ante o teor da certidão de fls. 456, REITERE a missiva expedida às fls. 

452, devendo a Secretaria de Vara se atentar para instruir a deprecata 

com os documentos necessários para seu cumprimento no Juízo 

deprecado.

No mais, CUMPRA-SE in totum os comandos exarados nas decisões de 

fls. 424/425 e fls. 440.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com a máxima urgência, mormente o 

presente feito tramitar com a urgência “réu preso”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 29163 Nr: 263-50.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelton Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Certifique-se o cumprimento da decisão anterior. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36238 Nr: 2483-21.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo Alves dos Santos, Gilvan de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Cristina Medeiros - 

OAB:9.831, Júlio Cesar Pilegi Rodrigues - OAB:7.437/MT

 Vistos.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 

2018, às 17h00.

 INTIMEM-SE as partes para que compareçam à audiência, bem como para 

que apresente o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias, 

bem como informar se essas comparecerão independentemente de 

intimação.

 Por orientação do art. 357, § 5º, do CPC, as partes poderão arrolar até 10 

(dez) testemunhas, sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada 

fato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29163 Nr: 263-50.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uelton Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Vistos etc., I. Visando a 

continuidade da instrução designo o dia 17 de julho de 2018, às 17h00min 

para audiência de instrução e julgamento. II. Considerando a falta de 

previsão para a entrada em exercício de um novo Defensor Público nesta 

comarca, nomeio o advogado Adriano José da Silva – OAB/MT 15745, 

fixando os honorários em 10 (dez) URH, para representar o réu até o 

trânsito em julgado para defesa. III. Às providências”.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36724 Nr: 350-69.2009.811.0105

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Colniza Multimarcas Serviços e Comércio de Peças Ltda 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osni Teodolino Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos.

Diante das peculiaridades do caso e necessidade de esclarecimentos 

outros, DESIGNO para o dia 05 de julho de 2018, às 14h00min, AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

INTIMEM-SE as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo - art. 9º c/c art. 51, inciso I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE -, bem como ao(s) requerido(s) de que, 

não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz - Lei n. 9.099/95, art. 20.

Eventuais testemunhas, até o máximo de 03 (três) para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim foi requerido na forma da Lei n. 9.099/95, art. 34 e§§.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 66733 Nr: 1026-25.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY ANTÔNIO FLECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30596 Nr: 135-48.2008.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOMIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

resposta à impugnação de ref. 3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80627 Nr: 1439-33.2018.811.0099

 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: GREGÓRIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33092 Nr: 1302-66.2009.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, para no prazo de 05 

dias, manifestar sobre a certidão de fls. 54, sob pena de extinção do feito 

nos moldes do art. 485, II do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64721 Nr: 53-70.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LUZ LOPES, CARLOS 

FERREIRA DA CRUZ, CLEITON ALEXANDRO DOS REIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 16.206E, CLARI JOSÉ STUANI - OAB:OAB/MT 21.949/O, 

EDGAR ESPIRITO SANTO OLIVEIRA - OAB:2781, HERALDO FELIPE DE 

FARIA - OAB:OAB/TO 3.874, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o subscritor da petição de ref: 543 

sobre o encontro de endereço das testemunhas, informando que não há 

mais alternativas de procura.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61471 Nr: 1210-83.2012.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERLINDA FERREIRA CRUZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Nos termos do Acordão proferido e já transitado em julgado, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para fins do art. 534 do CPC, bem como para 

requerer o que entender de direito, isso em 5 dias;

2. Apresentado o demonstrativo do crédito, INTIMAR a requerida para se 

manifestar (art. 535 do CPC):

a. Havendo impugnação (não aceitação dos cálculos), INTIMAR a 

parte-autora para se manifestar;

b. Após manifestação, conclusos;

c. NÃO IMPUGNADA a execução, de pronto já se deve EXPEDIR a 

pertinente Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, isso para pagamento do débito, 

atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, 

caput e §3º, da Constituição Federal);

3. Decorrido o prazo sem manifestação do autor (item 1), ARQUIVAR os 

autos;
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4. Com manifestação diversa da apresentação do demonstrativo, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27450 Nr: 353-47.2006.811.0099

 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: ARNO CARLOS LAMBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o retorno do processo, ante o conteúdo do Acórdão:

1.ARQUIVAR, intimando-se a parte-autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78041 Nr: 4144-38.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE BARBOSA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 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 apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 3982-43.2017.811.0099

 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: NADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34701 Nr: 1119-61.2010.811.0099

 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: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 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 fornecer o 

endereços dos herdeiros, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11225 Nr: 1069-70.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agropecuária Santa Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Arraes Cavalcanti - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615/MT

 Processo nº 1069-70.2009.811.0034

Código nº 11225

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executado: Comercial Agropecuária Santa Rosa

VISTOS E EXAMINADOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Estado de Mato 

Grosso em face de Comercial Agropecuária Santa Rosa, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Com o depósito do valor devido (fl. 87) e o levantamento (fl. 100), o 

exequente requereu o arquivamento da execução em face do 

adimplemento integral do débito (fl. 104).

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Diante das informações de quitação do débito exequendo, a extinção é 

medida que se impõe.

Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

 Custas remanescentes pelos executados.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9774 Nr: 871-67.2008.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmar Sousa Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Favaro - OAB:233.345, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - Procurador Federal - Inss - OAB:

 Processo nº 871-67.2008.811.0034 (Código 9774)

Requerente: Delmar Sousa Rocha

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTO, ETC.

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência do valor depositado 

na fls. 248, devendo o advogado informar a conta corrente, e, 

observando-se que, antes da expedição da competente autorização, 

deverá o valor ser vinculado aos autos, junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como seja procedido o 

cadastramento das partes por aquele órgão, a fim de possibilitar a 

expedição do documento via Sisconjud/depósitos judiciais.

 Observe-se, ainda, o provimento 03/2018 do CNJ.

Ademais, aguarde o pagamento do Precatório.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às Providências.

Dom Aquino – MT, 20 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31212 Nr: 983-94.2012.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiva Francelina de Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Luisa de Macedo 
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Bonfim - Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Processo nº 983-94.2012.811.0034

 Código 31212

Exequente: Valdiva Francelina de Souza Queiroz

Executado: Instituo Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS, ETC.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por VALDIVA 

FRANCELINA DE SOUZA QUEIROZ, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados às fls. 138/139.

Os ofícios informando valores depositados em conta estão juntados nas 

fls. 140/141.

 A parte autora manifestou informando conta para transferência de 

valores (fls. 142).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos, nota-se que a obrigação de pagamentos de 

valores fora devidamente cumprida eis que já houve depósito dos valores 

requisitados.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, a 

pretensão da parte exequente fora satisfeita, não restando alternativa a 

não ser extinguir o feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE o competente alvará para transferência 

dos valores depositados às fls. 132/133 para as contas bancárias 

informadas na fls. 142, em nome da parte autora e advogada, de acordo 

com o provimento 03/2018 do CNJ, observando-se que, antes da 

expedição da competente autorização, deverá o valor ser vinculado aos 

autos, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como seja procedido o cadastramento das partes por aquele 

órgão, a fim de possibilitar a expedição do documento via 

Sisconjud/depósitos judiciais.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 20 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51139 Nr: 2711-97.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliana Araújo Sassagima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Germano Oliveira, Leonor Germano de 

Oliveira Brito, Maria do Socorro Oliveira, Josafa Germano de Oliveira, 

Claudomiro Germano de Oliveira, Jose Germano Oliveira, Luiz Germano de 

Oliveira, Cleidi Aparecida de Olveira Lopes, Ana Claudia de Oliveira Lopes, 

Edivaldo Oliveira Lima, Ildaci Oliveira Guimaraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 VISTOS, ETC.

Considerando que no acordo firmado entre os litigantes, devidamente 

homologado por meio da sentença de ref. 38, as partes pactuaram no 

sentido de concretizar a transferência do imóvel mediante o respectivo 

pagamento do preço com a emissão da escritura pública de compra e 

venda em nome da autora, pelos herdeiros requeridos, INTIMEM-SE os 

demandados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

respeito da pretensão da autora em adquirir o imóvel por meio da carta de 

adjudicação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 44659 Nr: 1949-18.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leicimara Pinheiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Joaquim da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Processo nº 1949-18.2016.811.0034

Código nº 44659

Requerente: Leicimara Pinheiro de Oliveira

Requerido: Marcelo Joaquim da Silva Souza

VISTOS ETC,

Inicialmente, considerando que a Defensoria Pública Estadual teve seus 

trabalhos suspensos nesta Comarca por meio da portaria nº 779/2017 e 

do Ofício 183/DP/DAQ/2017, NOMEIO como curador do requerido o Dr. 

Rodrigo Antonio Costa Menacho, OAB/MT 10919-O.

Por outro lado, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que pretendam produzir nos autos, 

justificadamente, sob pena de indeferimento.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Dom Aquino/MT, 13 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-66.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JUSCELINO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000220-66.2018.8.11.0034 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: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 01/08/2018 Hora: 13:00, 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, 25 de junho de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71859 Nr: 109-58.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EEDODS, AdOSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS, SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA DOS SANTOS 

BORGES - OAB:MT21117

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C RECONHECIMENTO DE 

PATERNIDADE, proposta pelo Ministério Público em substituição 

processual de ELEOMAR EVANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA, devidamente 

representado por sua genitora Sra. Aldineia de Oliveira Silva Chaves, em 

face de ADELINO DA SILVA E SALETE MULLER DA SILVA, todos 

qualificados nos autos.
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 Aduz a inicial que do relacionamento amoroso da Sra. Aldineia de Oliveira 

Silva Chaves e Sr. Ivan Silva (filho dos requeridos), adveio as crianças 

Maria Salete Oliveira da Silva, reconhecida e registrada pelo genitor, e o 

Eleomar Evandro de Oliveira da Silva, não registrado com indicação da 

paternidade.

 A inicial de fls. 05/06v, veio instruída dos documentos de fls. 07/23, sendo 

recebida às fls. 24/25, momento em que deferiu os benefícios da justiça 

gratuita.

 Parte requerida, Sr. Ivan Silva, citado (fls. 30), apresentando contestação 

às fls. 31/35, e documentos (fls. 36/38).

Audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 46/46v, o qual a 

parte autora informou o óbito do requerido, Sr. Ivan Silva, juntando certidão 

de óbito às fls. 47. Sendo assim, na oportunidade a autora requereu o 

aditamento da inicial com a inclusão dos avós paternos na vertente 

demanda, sendo tal pedido deferido na referida solenidade.

 Avós paternos inclusos na presente ação (fls. 50).

Partes requeridas, Adelino da Silva e Salete Muller da Silva, citadas (fls. 

56).

Contestação oferecida pelos requeridos Adelino da Silva e Salete Muller 

da Silva às fls. 57/60, e documentos juntados (fls. 61/77).

Impugnação as contestações juntadas às fls. 78/79v.

Petição dos requeridos informando que a parte autora recebe o valor de 

R$ 2.631,52 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e dois 

centavos) a título de pensão por morte, em razão da filha Maria ser 

dependente do requerido “de cujus” (fls. 143/144v) e documentos (fls. 

145/167v).

Exame de DNA incluso às fls. 193/197 confirmando a paternidade alegada 

na exordial.

Manifestação Ministerial pugnando pelo julgamento antecipado da lide (fls. 

198).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e Decido.

 De início, cumpre registrar que o caso dos autos, é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de 

produção de outras provas”.

Havendo questões prejudiciais ao mérito, passo a sua análise.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando a parte legitima para 

ocupar a presente ação, trata-se de pai biológico falecido, sendo que a 

discussão acerca da necessidade x possibilidade da prestação alimentícia 

deve ser discutida em face dos avós paternos.

 Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - LEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS AVÓS - IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR - MÉRITO - 

BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA VERBA 

ALIMENTAR PRETENDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Impossibilitado o pai de prestar alimentos aos filhos, são os avós parte 

legítima passiva na ação de alimentos, a teor do art. 1.696 do Código Civil. 

Não observado o binômio possibilidade-necessidade, disposto no art. 

1.695, § 1º, do CPC, deve ser reduzida a verba alimentar fixada. (TJ-SC - 

AI: 118295 SC 2004.011829-5, Relator: Wilson Augusto do Nascimento, 

Data de Julgamento: 03/09/2004, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Agravo de instrumento n. 04.011829-5, de São Miguel do 

Oeste.)

ALIMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO AVOENGA. 

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 1. Os avós devem prestar, de forma 

subsidiária e complementar, alimentos aos netos. 2. A obrigação 

subsidiária dos avós deve ser diluída entre todos os avós paternos e 

maternos de acordo com suas respectivas possibilidades, impondo-se a 

formação de litisconsórcio passivo necessário. (TJ-DF 20140110665243 - 

Segredo de Justiça 0016346-21.2014.8.07.0016, Relator: FERNANDO 

HABIBE, Data de Julgamento: 02/05/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 08/05/2018 . Pág.: 415/422)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 

COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO ALIMENTADO. ALEGAÇÃO DE 

IMPOSSIBILIDADE PELO ALIMENTANTE. FALSA DE CONSENSO. 

REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DOS AVÓS PATERNOS NO POLO 

PASSIVO. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. DECISÃO ACERTADA. 

RECURSO IMPROVIDO. Em ação de revisão de alimentos, restando 

comprovada a necessidade do Alimentado e tendo sido arguida, pelo 

Alimentante a impossibilidade de cumprir com a obrigação, lícito é o 

chamamento dos avós para integrar a lide. A alegação de que a medida 

fora adota "ex officio" deve ser afastada uma vez que ouve pedido 

expresso na ata de audiência que consta dos autos. Ausência de prejuízo 

imediato dos avós que ainda terão oportunidade de comprovar se 

possuem recursos para arcar com tal responsabilidade. Decisão que deve 

ser mantida. Recurso improvido. (Classe: Agravo de Instrumento, Número 

do Processo: 0019381-86.2017.8.05.0000, Relator (a): Ivanilton Santos da 

Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 13/03/2018 ) (TJ-BA - AI: 

00193818620178050000, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA CONTRA 

OS AVÓS DO INFANTE. ÉDITO AGRAVADO QUE INDEFERIU O ENCARGO 

AVOENGO. VERBA ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO PAI FIXADA EM 

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PROVAS, NESTA 

FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, DA FALTA DO GENITOR OU DO 

DESINTERESSE NO PAGAMENTO A JUSTIFICAR O DIRECIONAMENTO DO 

PEDIDO CONTRA OS PROGENITORES. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO 

ENCARGO QUE DEVE SER MANEJADA EM AÇÃO PRÓPRIA (REVISIONAL) 

CONTRA O PAI, OBRIGADO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Não há dúvidas de que os avós podem ser demandados 

pelos netos para pagamento da pensão alimentar. Todavia, afigura-se 

imprescindível que o alimentando primeiramente busque a satisfação das 

suas necessidades dirigindo o pedido de alimentos contra o pai. 

Evidenciada a impossibilidade deste ou a deliberada omissão no dever de 

sustento, poderá, então, deflagrar o pedido de alimentos ou de 

complementação contra os ascendentes, ou seja, contra um deles ou 

contra todos, justo que o art. 1.698 do Código Civil chancelou a regra 

atinente ao caráter complementar da obrigação alimentar dos parentes 

mais remotos, deixando bem evidenciado o alcance da expressão "falta" 

de condições do mais próximo, seguindo o que já era preconizado tanto 

pela doutrina como pela jurisprudência. (TJ-SC - AI: 

40218008020178240000 Capital 4021800-80.2017.8.24.0000, Relator: 

Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 24/05/2018, Primeira Câmara 

de Direito Civil)

Ante o exposto, bem como pela fundamentação ora invocada, REJEITO A 

PRELIMINAR ARGUIDA.

Ultrapassada tais questões, passo ao julgamento do mérito.

DA PATERNIDADE ALEGADA

Analisando detidamente os autos, verifico que conforme Laudo Pericial de 

Investigação de Paternidade realizado nos autos pode-se concluir que 

IVAN SILVA é pai biológico de ELEOMAR EVANDRO DE OLIVEIRA DA 

SILVA.

In casu, a análise em DNA é o método mais preciso disponível atualmente 

para determinação de paternidades duvidosas, e esta restou positiva nos 

autos, conforme atesta a conclusão do laudo juntado.

Desta maneira, resta comprovado o relacionamento íntimo havido entre a 

mãe do investigante e o investigado, à época da concepção, uma vez 

reconhecida a paternidade através do exame de DNA. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.074.004 - SP (2017/0064976-9) 

RELATOR: MINISTRO MARCO BUZZI AGRAVANTE: M F N ADVOGADO: 

ANDRÉ MORAIS BACHUR SILVA - SP324089 AGRAVADO : M M 

ADVOGADO : BRUNO DO COUTO ROSA DE ANDRADE E CASTRO - 

SP243853 INTERES. : M F N P INTERES. : M F N INTERES. : L C DE F N 

ADVOGADO : ANTÔNIO MORAES SILVA E OUTRO (S) - SP020470 

DECISÃO Cuida-se de agravo (art. 1.042 do NCPC) interposto por M F N 

contra decisão de fls. 326-327 (e-STJ), que negou seguimento ao recurso 

especial interposto com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 

105 da Constituição Federal, em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 298): 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POS MORTEM. Exame de DNA indireto, 

com material genético fornecido pelos irmãos do falecido, que conclui pela 

probabilidade de paternidade no patamar de 99,99%. Incluídos da 

existência de relacionamento afetivo entre o falecido e a genitora do autor. 

Ação procedente. (STJ - AREsp: 1074004 SP 2017/0064976-9, Relator: 

Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 18/05/2018).

Destarte, a procedência do pedido referente ao reconhecimento da 

paternidade, merece acolhimento.

 DA PENSÃO ALIMENTÍCIA – DEVER DOS AVÓS

Compulsando o presente feito, observo que tendo em vista o requerido 
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Ivan Silva ter vindo a óbito durante o curso da demanda, a vertente ação 

foi direcionada em face dos avós paternos.

 Pois bem. Embora os avós paternos sejam partes legitimas para compor o 

polo passivo do presente processo, vale mencionar que segundo 

entendimento firmado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao 

reverter acórdão de segunda instância que determinava a obrigação 

alimentar, avô não assume automaticamente a obrigação de pagar pensão 

alimentar ao neto em caso de morte do pai.

 Isto porque, para isso ocorrer, o neto precisa comprovar sua insuficiência 

financeira e a capacidade do avô de arcar com a nova despesa.

 Portanto, a capacidade dos avós paternos de arcarem com a nova 

despesa, no caso, não restou devidamente comprovada, considerando o 

teor da petição inclusa às fls. 143/144v, comprovando tais alegações com 

documentações de fls. 145/167v.

Além do mais, segundo extrato de fls. 165v, nota-se que a parte autora 

aufere o valor de R$ 2.631,52 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e 

cinquenta e dois centavos) a título de pensão por morte, em razão da filha 

Maria ser dependente do requerido “de cujus”.

Nesse sentido, menciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 

AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA INCAPACIDADE DOS GENITORES. 

DEVER ALIMENTAR DOS PAIS NÃO AFASTADO. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTS. 1.694, CAPUT, 1.697 E 1.698 DO CCB. A obrigação de alimentos 

somente será repassada aos avós, excepcionalmente, quando 

comprovada a incapacidade dos genitores de prestá-los, a quem incumbe 

primeiramente esse dever, decorrente do poder familiar. RECURSO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066374208, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em 04/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. OBRIGAÇÃO RESIDUAL. 

PROVA ACERCA DA CAPACIDADE DOS GENITORES. DEVER ALIMENTAR 

DOS PAIS NÃO AFASTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.694, CAPUT, 

1.697 E 1.698 DO CCB. A obrigação de alimentos somente será repassada 

a outros parentes, incluindo os avós, excepcionalmente, quando 

comprovada a total incapacidade dos genitores, a quem incumbe 

primeiramente esse dever, decorrente do poder familiar, e 

independentemente da eventual circunstância de os avós desfrutarem de 

melhores condições financeiras, sob pena de subversão do princípio da 

solidariedade familiar. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064588056, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 30/09/2015).

Portanto, pela fundamentação apresentada, a improcedência do pedido 

referente a prestação de alimentos, é medida que se impõe.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

1) DECLARAR que o requerido IVAN SILVA, brasileiro, filho de Adelino da 

Silva e Salete Muller da Silva, CPF nº 702.758.669-04 e RG nº 1936692-2, 

é o pai biológico de ELEOMAR EVANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA.

Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC.

 Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil local, nos moldes determinados pelo artigo 29, § 

1º, alínea “b”, da Lei nº 6.015/77, para as alterações devidas no assento 

de nascimento do menor ELEOMAR EVANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA, 

que terá como pai o Sr. IVAN SILVA, fazendo-se constar ainda o nome 

dos avós paternos: Adelino da Silva e Salete Muller da Silva, no registro da 

criança.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais, contudo 

suspendo sua exigibilidade, nos termos legais, eis que defiro os benefícios 

da justiça gratuita à ambos.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, e, cumpridas todas 

as determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82043 Nr: 2452-22.2017.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTA CRISTINA PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança c/c Medida Liminar impetrado por 

Marta Cristina Peralta, regularmente qualificada e representada nos autos, 

impetrou a presente ação contra ato praticado pelo Município de Feliz 

Natal/MT, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Rafael Pavei, aduzindo, 

em síntese, suposta violação a direito líquido e certo, sobre o argumento 

de que foi aprovada em concurso público em 3º lugar, contudo inobstante 

ser a próxima da lista de classificados a ser convocada para assumir a 

vaga de Apoio em Nutrição Escolar - Rural, foi surpreendida com a 

informação de que o Município requerido havia contratado terceira pessoa 

para exercer precariamente o cargo para o qual a impetrante foi aprovada.

Assim, requereu, liminarmente, a ordem para que o Impetrado proceda à 

imediata nomeação da impetrante no cargo de “Apoio em Nutrição - Rural”, 

e, no mérito, a confirmação da segurança.

Em decisão de fls. 55, foi postergada a análise liminar para após 

manifestação da impetrada.

A parte impetrada se manifestou às fls. 56/76, informando que no dia 

24/01, foi publicado edital convocando a candidata para se apresentar, 

para sua futura contratação, se presentes os requisitos exigidos.

Em documentos de fls. 81/82, consta Portaria empossando a Impetrante, 

para exercer o cargo de Apoio em nutrição Escolar – Zona Rural.

A inicial (fls. 04/15) veio acompanhada dos documentos de fls. 16/53.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, verifico que não assiste razão o advogado da impetrante ao 

dizer que a Manifestação da Impetrada é Intempestiva, eis que a 

Manifestação foi protocolada no prazo, qual seja 01/02/2018, basta 

analisar os autos. O que aconteceu foi que a Juntada desta Manifestação 

se deu no dia 02/02/2018, o que deve ter causado a confusão da Defesa.

Para haver o exercício válido do direito de ação, é necessário o 

preenchimento dos pressupostos processuais e as condições da ação. 

Sendo assim, analisando detidamente os autos, verifico ausentes tais 

requisitos, eis que o objetivo da presente Ação já foi alcançado, conforme 

documentos de fls. 81/82.

Desta maneira, tendo em vista que a presente demanda não mais 

preenche os requisitos autorizadores para o prosseguimento da ação, 

JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VI, do NCPC.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de 

matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n. 105 do STJ e n. 

512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

 Sem reexame necessário, conforme art. 14, §1º da Lei 12.016/2009, a 

contrario sensu.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO IMEDIATAMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82161 Nr: 2537-08.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista o não cumprimento da Carta Precatória, redesigno a 

presente audiência para o dia 08/10/2018, às 17:00 horas.

EXPEÇA-SE Ofício ao Juízo Deprecado informando a nova data.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 48795 Nr: 514-70.2009.811.0093

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922A-MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, Silvia 

Jociane Leite Branco - OAB:7085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu o prazo estipulado na decisão de folhas 86. Em 

ato continuo, intima-se a parte requeretne para manifestar-se, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito, conforme decisão de folha 86.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79956 Nr: 1160-02.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliane Helena Pilla Julião - 

OAB:OAB/MT 22.229/A

 Vistos,

Inicialmente, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento.

Homologo a desistência da prova testemunhal, mantendo-se os autos em 

gabinete para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71711 Nr: 1099-83.2013.811.0093

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Luiz Perazoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT-4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1099-83.2013.811.0093

Código nº 71711*

Vistos, etc.

 Trata-se de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ajuizada mediante declaração de 

MARCOS LUIZ PERAZOLI, contra LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS 

RIBEIRO.

A inicial (fls.05/08) veio instruída dos documentos de fls. 10/12 sendo 

devidamente recebida às fls.13, oportunidade em que deferiu o pedido 

exordial, e determinou notificação do requerido, conforme pugnado.

Entre um ato e outro, após inúmeras tentativas infrutíferas de notificação 

do requerido, às fls. 39 deferiu o pedido formulado pela parte autora (fls. 

38), suspendendo o curso da demanda pelo prazo de 90 (noventa) dias, e 

determinando posteriormente a intimação do autor para manifestar-se no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Certidão de fls. 40, informando o transcurso do prazo de 90 (noventa) 

dias.

Apesar de devidamente intimada (fls. 45), a parte autora deixou 

transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação nos autos (fls. 46).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Para haver o exercício válido do direito de ação, é necessário o 

preenchimento dos pressupostos processuais e as condições da ação.

 Sendo assim, analisando detidamente os autos, verifico ausentes tais 

requisitos.

Desta maneira, tendo em vista que a presente demanda não mais 

preenche os requisitos autorizadores para o prosseguimento da ação, 

JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, VI, do NCPC.

Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios, 

remanescentes, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal/MT, 30 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86310 Nr: 2211-08.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calçados Vicenza - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Guimarães Lima - ME, ELIZANGELA 

GUIMARÃES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herivelto Paiva - OAB:40212/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 85/86, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 106989 Nr: 1296-17.2017.811.0087

 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): GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEN 

LTDA EPP, Odair José Ferreira, Julmar Cassemiro Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 33/34, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 88277 Nr: 1430-49.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA FEDRIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marisa terezinha Vesz - 

OAB:4.987-B, Nelci Andrea dos Santos Andreotti - OAB:12847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar acerca da impugnação à execução, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 106958 Nr: 1275-41.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oto Jacinto Winter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do autor, para 

manifestação em relação a petição de fls. 100/103, no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 550 de 686



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 106342 Nr: 906-47.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMA GONCALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 

OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 36/37, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 106750 Nr: 1155-95.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro José Freitas - ME, ALEXANDRO 

JOSE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar manifestação acerca da exceção de pré-executvidade, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 100040 Nr: 1452-39.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): SIDENY JULIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 35, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 102021 Nr: 2634-60.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ivaneide Dantas Soares Hanauer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo, requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 105388 Nr: 356-52.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:OAB/MT 15.523/0, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - 

OAB:MT/21.097-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

apresentar impugnação à contestação, bem como apresentar 

manifestação acerca do laudo pericial de fls. 52/55, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 101920 Nr: 2564-43.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): RODRIGO PEREIRA N DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 62, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 84551 Nr: 507-57.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO INACIO HERGESELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 54, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 109428 Nr: 2616-05.2017.811.0087

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de da parte autora, para 

manifestação em relação ao parecer ministerial de fls. 20, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80508 Nr: 2335-59.2011.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 59, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 107845 Nr: 1736-13.2017.811.0087
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

MARCIA MARIA SMIELEVSKI, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 91586 Nr: 417-78.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): SALUSTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 52, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 105366 Nr: 343-53.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco Pereira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, bem como manifestar acerca do 

laudo pericial de fls. 39/42, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 105637 Nr: 505-48.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B V Financeira S/A, Finaciamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI JULIANO CAMPEOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:AOB/MT 

16.807 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 30, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 106966 Nr: 1280-63.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluízio Alves Ramalho, Amarildo Batista Urizze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 26, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32119 Nr: 730-83.2008.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Neves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Marcelo Freitas Queiroze Helio 

Maciel da Silva, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob 

pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31654 Nr: 576-65.2008.811.0087

 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: MdMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerida, 

para manifestação em relação a petição de fls. 739/745, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-77.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY BARBOSA FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

11/07/2018, às 10:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-27.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO das partes promovente e promovida na pessoa de seus 

advogados para COMPARECEREM a audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 11/07/2018, às 09:00 horas.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-94.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PAULETE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

11/07/2018, às 09:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-93.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LOURENCO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

18/07/2018, às 10:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-71.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

25/07/2018, às 09:40 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 44031 Nr: 1683-25.2016.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilda Lucrécia Machado Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado dos termos da certidão do 

Sr. Meirinho na ref. 60 e 62, manifestando no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1059-05.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias apresentar Réplica à Contestação de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 25 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 57139 Nr: 1229-74.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelino Diomidio Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 09.

Guiratinga - MT, 25 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 30251 Nr: 94-37.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Guedes de Souza

 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 do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Intimar a advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, 

forneça nos autos o numero da conta bancaria do autor que esteja ativa, 

vez que a ordem foi devolvida com alegação de conta-poupança INATIVA, 

conforme extrato anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 10842 Nr: 108-94.2007.811.0036

 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: Ermínio Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damir Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Julio Júnior - 

OAB:10956/MT, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - 

OAB:7130/MT, Waldemar Nestor de Araujo Filho - OAB:8.053/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Marco Antonio Pires de 

Souza - OAB:5.170-MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que no prazo de 

cinco (05) dias, promova nos autos o recolhimento da condução do Sr. 

Meriinho, afim de cumprir a decisão de fls, 336/340, reclamado pela parte 

autora, sob pena de prejuizo na realização do ato.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 30898 Nr: 742-17.2012.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Junior Alves Rodrigues, Sandro Vilela 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA
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EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 742-17.2012.811.0036 - 30898

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Fagner Junior Alves Rodrigues - Sandro Vilela de Jesus

INTIMANDO: Réu(s): Sandro Vilela de Jesus, Cpf: 71276661134, Rg: 

4141226 SSP GO Filiação: Manoel Vilela Teixeira e Ildete Alexandrina de 

Jesus, data de nascimento: 19/05/1981, brasileiro(a), natural de Barra do 

garças-MT, casado(a), Endereço: Rua Carlos Irigaray Filho 11581730, 

Bairro: Parque Alto Taquari, Cidade: Alto Taguari-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU SANDRO VILELA DE JESUS, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido cientificando-o do 

inteiro teor da referida denúncia para responder a acusação no prazo de 

10 (dez) dias, observando-se o que dispõe o art. 361 do CPP. RESUMO 

DA INICIAL: Consta no incluso IP, que no dia 25/07/2012, por volta das 

22h00Min, proximo a Fazenda Ouro Negro, no Municipio de Tesouro-MT, 

os denunciados Fagner Junior Alves Rodrigues e Sandro Vilela de Jesus, 

consistentes, mantiveram, sob suas guardas, duas armas de fogo e onze 

munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar, no seu local de trabalho, isto porque alegaram que os donos 

das armas de fogos eram seus patrões. As duas armas de fogo eram do 

tipo revolver, calibre 38, marca taurus, números de séries 1117048 e 

EK87862. O Ministério Publico denuncia Fagner Junior Alves Rodrigues e 

Sandro Vilela de Jesus, no artigo 12, da Lei Federal nº. 10.826/2003. 

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº 742-17.2012.811.0036 (30898) Ação 

Penal Decisão.Visto etc.1) DO PEDIDO DO PARQUET DE FLS. 184/186 E 

DO PROSSEGUIMENTO DA PRESENTE AÇÃO PENAL.DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido do Ministério Público de fls. 184/186, nos termos 

apresentados.Nesse sentido, REVOGO o benefício da suspensão 

condicional do processo concedido a FAGNER JUNIOR ALVES 

RODRIGUES, devido ao descumprimento das condições impostas, 

principalmente, as prestações pecuniárias no valor de R$600,00 

(seiscentos reais), conforme resta patente pelo Ofício nº 86/2014 da 

Instituição APAE de Guiratinga/MT.CANCELO a proposta do benefício da 

suspensão condicional do processo oferecida ao denunciado SANDRO 

VILELA DE JESUS tendo em vista seu paradeiro desconhecido, conforme 

certidão de fl. 182 e Termo de Audiência fl. 183.Dessa forma, dou 

prosseguimento a presente ação penal, nos seguintes termos:Trata-se de 

denúncia oferecida em face de FAGNER JUNIOR ALVES RODRIGUES e 

SANDRO VILELA DE JESUS imputando-lhe a prática do crime previsto no 

art. 12 da Lei 10826/2003.Ante a existência dos requisitos formais e 

materiais da denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal), ou seja, há 

prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, RECEBO a 

denúncia nos seus termos. 2) DA FORMA DE CITAÇÃO DOS 

DENUNCIADOS.2.1) DA CITAÇÃO DO ACUSADO FAGNER JUNIOR ALVES 

RODRIGUESEm relação ao denunciado FAGNER JUNIOR ALVES 

RODRIGUES, CITE-SE pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não 

constituir defensor, DETERMINO QUE SEJA NOMEADO DEFENSOR 

PÚBLICO para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. Venham aos autos 

certidão de antecedentes criminais do denunciado desta Comarca. 

Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal. Conforme exige o item 7.5.1, 

Inciso VI, da CNCGCJ/MT, determino a comunicação do recebimento desta 

denúncia ao Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, à Delegacia de Polícia local, bem como a alimentação do banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).2.2) DA 

CITAÇÃO DO ACUSADO SANDRO VILELA DE JESUS.Compulsando os 

autos, observa-se que este Juízo tentou em vários endereços intimar o 

réu em relação a proposta de suspensão condicional do processo, porém 

não obteve êxito.Assim, conclui-se que o réu SANDRO VILELA DE JESUS 

encontra-se em lugar ignorado ou incerto, pois foram infrutíferas as 

tentativas de sua localização. Dessa forma, CITE-SE o denunciado, VIA 

EDITAL para responder à acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal. Após, caso seja 

certificado a não apresentação de defesa, NOMEIO a Defensoria Pública 

como CURADOR ESPECIAL do denunciado, devendo abrir vistas dos autos 

ao Defensor para manifestar na presente Ação, requerendo o que 

entender de direito.Venham aos autos certidão de antecedentes criminais 

do denunciado desta Comarca. Determino sejam solicitadas informações 

sobre os antecedentes do acusado no Instituto de Identificação do Estado 

de Mato Grosso e no Instituto Nacional de Identificação Criminal. Conforme 

exige o item 7.5.1, Inciso VI, da CNCGCJ/MT, determino a comunicação do 

recebimento desta denúncia ao Distribuidor Criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, à Delegacia de Polícia local, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC). Por fim, ABRA-SE os autos ao Ministério 

Públ ico.Expeça-se o necessário.  Cumpra-se.Guirat inga/MT, 

16/05/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de DireitoE, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dayse Maria de Moraes, 

digitei.Guiratinga - MT, 20 de junho de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 51218 Nr: 2588-93.2017.811.0036

 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: Eliane Pereira da Silva Ponciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme Ofício de Ref. 79.

Guiratinga - MT, 26 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 50817 Nr: 2382-79.2017.811.0036

 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: Clarindo da Silva Machado

 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.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme Ofício juntado à Ref. 61.

Guiratinga - MT, 26 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50801 Nr: 2380-12.2017.811.0036

 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: Jorcelino Francisco da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Vistos etc. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente 

intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua 

apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 
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apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 Posto isto, SENTENCIO:

JORCELINO FRANCISCO DA SILVEIRA ajuizou AÇÃO DE 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS).

 Aduz, em síntese, ser trabalhador rural, passando a vida toda laborando 

como rurícola, mormente no regime de economia familiar, trabalho 

indispensável à subsistência da família.

Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa às 

fls.08.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.10/25.

Citado, o requerido apresentou contestação de fls.32/37, alegando, em 

suma, a inexistência de início de prova material da condição de rurícola, no 

lapso temporal exigido.

Impugnação à fl.55.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram 

ouvidas (02) duas testemunhas da parte autora e o patrono do requerente 

reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

suas derradeiras manifestações.

É o relatório. Decido.

 São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 O autor nasceu em 31.05.1951, pelo que deveria comprovar 180 (cento e 

oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro modo, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 

18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

O autor colacionou aos autos documentos pessoais (fl.10), certidão de 

casamento constando o autor como lavrador em 1982 (fl.12), carteira e 

recibos do sindicato dos trabalhadores rurais (fls.14/17), comprovante de 

energia rural (fl.18), matricula de imóvel rural (fls.20/21), notas fiscais 

atinentes à compra de produtos agrícolas (fls.22/25), dentre outros 

documentos suficientes que demonstram o exercício de atividade rural por 

parte do requerente.

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

do demandante durante o período de carência, fazendo jus, por 

conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex ofício.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 Nesse diapasão, quando as causas envolvem pessoas idosas, cuida-se, 

nos termos da literal disposição do preceituado no art. 4º, §1º, Lei 

10.741/03, de um “dever de todos”, inclusive, um dever de justiça social 

(art. 3º, inc. I, c/c art. 170, “caput”, e art. 193, todos da CF/88).

 No caso vertente, a antecipação dos efeitos da tutela é medida que se 

impõe, mormente após a edição do art. 3º Lei 10.741/03, que determina a 

“absoluta prioridade” conferida ao idoso. Além disso, o art. 71 da mesma 

Lei determina “prioridade” na tramitação de ações envolvendo idosos.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 

perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 

em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente à idade avançada 

da parte autora.
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 Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' (art. 48, Lei 8.213/91) 

em favor da parte requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da 

Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% 

a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS.

 Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

 Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50817 Nr: 2382-79.2017.811.0036

 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: Clarindo da Silva Machado

 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.

 Vistos etc. Ante a ausência da parte Requerida, apesar de devidamente 

intimada e sendo audiência de instrução, resta preclusa a sua 

apresentação de memoriais. Assim, encerrada a fase de instrução, o 

processo está apto para sentença, uma vez que a parte autora já 

apresentou os memoriais, pois reiterou neste ato a inicial. Sendo que em 

relação à parte Requerida, como já mencionado, ocorreu a preclusão.

 Posto isto, SENTENCIO:

CLARINDO DA SILVA MACHADO ajuizou AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

 Aduz, em síntese, que sua falecida esposa era trabalhadora rural, 

figurando como segurada especial, pelo que, em virtude da presunção da 

dependência financeira, postulou o benefício de pensão por morte 

daquela.

Demonstrativo do indeferimento do benefício em sede administrativa à 

fl.09.

A inicial veio instruída com os documentos de fls.11/22.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls.29/32, alegando, a 

inexistência de início de prova material da condição de rurícola da falecida.

Impugnação à contestação à fl.37, reiterando o pedido constante na inicial.

Despacho saneador à fl.39.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, momento em que foram 

ouvidas (02) duas testemunhas da parte autora e o patrono do requerente 

reiterou a inicial como alegações. Devidamente intimado, o INSS deixou de 

comparecer à audiência, razão pela qual precluiu seu direito de oferecer 

suas derradeiras manifestações.

 É o breve relatório. Decido.

 A pensão por morte é benefício previdenciário pago aos dependentes 

do(a) segurado(a) que falecer, aposentado ou não, conforme previsão do 

art. 201, V, da Constituição Federal de 1988.

 Analisando os dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria (arts. 

16, 26 e 74 da Lei nº 8.213/91), conclui-se que aludido benefício demanda 

o preenchimento das seguintes condições: a) existência do óbito; b) 

qualidade de segurado do falecido; c) condição de dependente da parte 

autora em relação ao de cujus; d) se for o caso, comprovação de 

dependência econômica.

In casu, foi comprovado o óbito e a condição de dependente da parte 

autora, como também a qualidade de segurado especial do falecido.

São requisitos para a aposentadoria de trabalhador rural: contar 60 

(sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinqüenta e cinco) anos, se 

mulher, e comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 1º e § 2º, da 

Lei nº 8.213/91).

 A falecida nasceu em 09.11.1956, pelo que deveria comprovar 180 (cento 

e oitenta) meses de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, de acordo com a tabela disposta no art. 142 da Lei nº 8.213/91.

O reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ).

 Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando este apenas como rol exemplificativo.

 Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012).

De outro, tem-se que o início da prova material não necessariamente 

abranja o período de carência, desde que a prova testemunhal comprove 

o desempenho de trabalho rural no aludido período.

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE 

SERVIÇO. VALORAÇÃO DE PROVA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. 1. "A comprovação do tempo de serviço para os efeitos 

desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, 

conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada 

em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 

testemunhal salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito 

conforme disposto no Regulamento." (artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91). 

2. O início de prova material, de acordo com a interpretação sistemática da 

lei, é aquele feito mediante documentos que comprovem o exercício da 

atividade nos períodos a serem contados, devendo ser contemporâneos 

dos fatos a comprovar, indicando, ainda, o período e a função exercida 

pelo trabalhador, inocorrente na espécie. 3. Para a obtenção da 

aposentadoria por idade, o trabalhador rural referido na alínea "a" dos 

incisos I e IV e nos incisos VI e VII do artigo 11 da Lei nº 8.213/91, além da 

idade mínima de 60 anos (homem) e 55 (mulher), deverá comprovar o 

efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício pretendido (artigo 48 da Lei nº 8.213/91), sendo prescindível que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 556 de 686



o início de prova material abranja necessariamente esse período, dês que 

a prova testemunhal amplie a sua eficácia probatória ao tempo da 

carência, vale dizer, desde que a prova oral permita a sua vinculação ao 

tempo de carência. [...]. (Recurso Especial nº 345422/SP 

(2001/0068210-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido. j. 

18.04.2002, DJU 19.12.2002, p. 467).

O autor colacionou aos autos documentos pessoais seu e da de cujus 

(fl.11/12), certidão de casamento (fl.13), certidão de óbito (fl.14), 

comprovante de que o requerente é aposentado rural (fl.16), ficha do 

sindicato dos trabalhadores rurais em nome do autor (fls.18/19), cadastro 

eleitoral (fl.20), notas fiscais atinentes à compra de produtos agrícolas 

(fl.21), dentre outros documentos que demonstram o exercício de 

atividade rural por parte do autor em companhia da de cujus.

De outro modo, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução é 

uníssona, firme e segura quanto ao exercício de atividade rural por parte 

da de cujus, esposa do requerente, durante o período de carência, 

fazendo jus, por conseguinte, ao benefício pleiteado.

Da antecipação dos efeitos da tutela ex ofício.

Infere-se da interpretação sistemática da norma fundamental inserta no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 c/c os preceitos 

infraconstitucionais prescritos nos artigos 4º, 6º e 294 do Novo Código de 

Processo Civil, ser poder-dever do magistrado, ex officio, em qualquer 

fase processual assegurar, garantir e entregar o provimento jurisdicional, 

pois, norma de eficácia direta, apresenta força normativa tal que vincula 

os fatos imediatamente a elas.

 É dever do magistrado zelar e garantir a eficácia do provimento sob pena 

de ferir-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mormente 

considerando o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, CF/88, acrescentado 

pela EC/45.

 No caso em tela, observam-se presentes não apenas os requisitos da 

tutela provisória de urgência, previsto no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo da 

demora”, como ainda a evidência do direito, necessária ao deferimento da 

tutela de evidência (art. 311 do NCPC).

 Ademais, como a força normativa da tutela provisória deriva diretamente 

do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do dever de efetividade do 

processo, presentes a “probabilidade do direito” e o “perigo da demora”, 

além de evidenciado o direito na própria sentença, o Juiz tem o dever de 

garantir a eficácia do provimento jurisdicional no presente caso.

 É oportuno, ainda, ressaltar que a antecipação dos efeitos da tutela 

perseguida visa à assistência aos desamparados (art. 6º, “caput”, CF/88), 

em observância ao principio constitucional da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, inciso III, CF/88).

 Analisando-se os requisitos necessários ao deferimento da tutela 

provisória de urgência (art. 300 do NCPC) e da tutela de evidência (art. 

311 do NCPC), verifica-se presente a “probabilidade do direito” através do 

direito declarado na presente sentença, assim como a demonstração de 

que as afirmações de fato estão comprovadas, tornando o direito 

evidente, o que revela pelo início de prova material e pelos depoimentos 

das testemunhas que corroboram o exercício da atividade rural 

desempenhada em regime de economia familiar, para a subsistência 

familiar.

 Já o “perigo da demora” consiste na possibilidade real de superveniência 

de agravos e acréscimos de riscos, situação inerente às necessidades da 

parte autora.

Assim, antecipo a tutela apenas no tocante à implantação do benefício, 

que deve ser imediata.

Em face do exposto, com base no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a implantar 

definitivamente o benefício 'pensão por morte', em favor da parte 

requerente, retroativos ao requerimento administrativo.

A título de tutela preventiva (art. 5°, inc. XXXV, CF/88, c/c art. 297, 

parágrafo único, art. 497 e art. 500, todos do NCPC, e art. 3°, art. 4°, § 1°, 

e art. 71, Lei 10.741/03), fixo multa cominatória no importe de R$ 200,00 

por dia de atraso, pelo que concedo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação, para o cumprimento do preceito mandamental.

Correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, com base 

nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E.

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da 

Lei nº 11.960/2009, quando então serão devidos no percentual de 0,5% 

a.m. ou com outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de 

poupança que eventualmente venha a ser estabelecido. Contam-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e 

do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores.

A título de honorários advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas até o momento da prolação da sentença, de acordo com a 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 85, § 2º, do NCPC.

Sem custas processuais.

Tendo em vista a concessão de tutela antecipada para implantação 

imediata do benefício, forneça a Secretaria os dados necessários para 

tanto, nos termos do item 2.6.5 da CNGC.

Não submeto esta sentença ao reexame necessário em virtude de não 

ultrapassar o teto estipulado no art. 496, §3º, do NCPC, o quantum em que 

condenado o INSS Sentença publicada em audiência. Registre-se. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as 

cautelas de praxe.

 Nada mais havendo a consignar por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Cumpra-se.

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 18/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de 

Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 CONSIDERANDO que a servidora Iolanda Valcléria Alves de Anhaia 

Oliveira, Matrícula 10766, Gestora Judiciária Substituta desta Comarca, 

estará gozando compensatórias no período de 19 de junho a 21 de junho 

de 2018, bem como está convocada em função do treinamento do PJe , 

programa "on the job", nos dias 25 a 29/06/18, conforme Ofício Circular 

22/2018-CES.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor RAFAEL AUGUSTO RAMIRES NUNES 

ORMOND, Analista Judiciário PTJ, matrícula 24422, para exercer a Função 

de Gestor Judiciário, durante os dias 19 de junho a 29 de junho de 2018.

Registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Itaúba-MT, 19 de junho de 2018

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

PORTARIA Nº 19/2018/DF     O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo 

Leão Rufino , MM. Juiz de Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a 

Portaria 26/2018-DF onde nomeia a Sra. Patrícia Dalla Vecchia para o 

cargo de Assessora de Gabinete I na Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT.       RESOLVE:       Art. 1º EXONERAR a PATRÍCIA DALLA 

VECCHIA portadora do RG nº. 23436514 SSP/MT e CPF nº. 

051.093.941-48, Assessora de Gabinete I, do Juízo da Vara Única e 

Juizado Especial da Comarca de Itaúba/MT, com efeitos a partir do dia 

25/06/2017. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de Pessoal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.     Itaúba-MT, 25 de 

junho de 2018       Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direitotable

 PORTARIA Nº 19/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Jean Paulo Leão Rufino , MM. Juiz de 

Direito, nesta Comarca de Itaúba, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 CONSIDERANDO a Portaria 26/2018-DF onde nomeia a Sra. Patrícia Dalla 

Vecchia para o cargo de Assessora de Gabinete I na Comarca de Terra 

Nova do Norte-MT.

 RESOLVE:

 Art. 1º EXONERAR a PATRÍCIA DALLA VECCHIA portadora do RG nº. 

23436514 SSP/MT e CPF nº. 051.093.941-48, Assessora de Gabinete I, do 

Juízo da Vara Única e Juizado Especial da Comarca de Itaúba/MT, com 

efeitos a partir do dia 25/06/2017.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

e ao Departamento de Pagamento de Pessoal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.
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 Itaúba-MT, 25 de junho de 2018

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47001 Nr: 750-76.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR DE LIMA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Processo nº 750-76.2010.811.0096 (Código 47001)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Altair de Lima Lopes

 Vistos.

Diante do petitório de fls. 162, REVOGO a nomeação da defensora dativa 

Dra. Amanda Augusta Bottega (fls. 162).

No mais, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, tenho por bem nomear a douta advogada Dra. Simoni Rezende 

de Paula, como defensora dativa a fim de que represente o réu Altair de 

Lima Lopes durante o trâmite processual.

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.

Itaúba, 25 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75843 Nr: 665-17.2015.811.0096

 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: AADCLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROBERTA TONIAZZO - 

OAB:341115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O, MARIA ERCÍLIA COTRIM GARCIA STROPA - OAB:8048

 Autos n. 665-17.2015.811.0096

Código n. 75843

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de alteração de guarda e alimentos, vertidos por 

AILTON CAMILO DE CARVALHO e ANDREIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO 

LIMA, onde objetivam a homologação do acordo celebrado.

O Ministério Público se manifestou á Ref. 46, opinando-se favorável 

quanto ao pedido homologatório.

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, embora o presente acordo tenha sido juntado em processo 

que já transitou em julgado, inclusive, estava arquivado, consigno que, 

conforme bem destacado pelo Parquet, apesar da forma atécnica, o 

pedido merece ser analisado, por questão de economia processual e em 

atenção ao princípio da eficiência processual.

Assim verifico que os direitos da menor se encontram suficientemente 

preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se 

impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao direito.

Diante disso, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL de 

Ref. 68, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Considerando a nomeação do douto causídico (Ref. 67), arbitro honorários 

advocatícios no valor de 02 (dois) URH, em conformidade com a tabela da 

OAB/MT e a proporcionalidade dos serviços prestados.

EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do advogado nomeado, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Itaúba, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86309 Nr: 2511-98.2017.811.0096

 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: Luciana Bonifácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente do CMDCA – CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 

MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT (Sr. Alexandre Batista De Oliveira), Alexandre 

Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a liminar anteriormente concedida e, declarando NULO o ato 

administrativo que determinou a suspensão da impetrante por três meses 

sem remuneração, e, por consequência, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito.Isento de custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 25, da Lei nº 12.016 de 2009.Sentença sujeita ao reexame necessário, 

a teor do disposto no parágrafo único do art. 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/2009.P.R.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73137 Nr: 752-07.2014.811.0096

 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: ANBT, MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na 

exordial, e por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO a sua 

exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77724 Nr: 173-88.2016.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 173-88.2016.811.0096

Código: 77724

Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de ANDERSON 

OLIVEIRA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.
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Liminar de busca e apreensão deferida à Ref. 04.

Entre um ato e outro, o requerente informou o seu desinteresse no 

prosseguimento da ação, pugnando extinção do feito (ref. 22)

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida ainda não foi citado no 

presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil, tornando 

sem efeito a liminar deferida à Ref. 03.

 Custas pagas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências.

Itaúba, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71914 Nr: 1206-21.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO DOS SANTOS PRADO - 

SERVIÇOS

 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:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de CLODOALDO DOS SANTOS PRADO – SERVIÇOS.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 16).

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, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71967 Nr: 1261-69.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLENE ABREU S. STEVANATO-ME

 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:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de WANDERLENE ABREU S. STEVANATO – ME.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

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, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80144 Nr: 1397-61.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE NUNES GUIMARÃES 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:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de ELISETE NUNES GUIMARÃES DA SILVA.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 46).

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, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71948 Nr: 1240-93.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DOMINGOS G. 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:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de WILSON DOMINGOS G. DA SILVA.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

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, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71947 Nr: 1239-11.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES

 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:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 
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desfavor de FRANCISCO RODRIGUES.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 11).

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, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71941 Nr: 1233-04.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELENE CORREIA

 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:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de LUCELENE CORREIA.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 12).

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, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71937 Nr: 1229-64.2013.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO 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:

 Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de VALDOMIRO LOPES DA SILVA.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (Ref. 11).

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, 20 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36530 Nr: 38-26.2015.811.0027

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Orlando de Almeida Perri

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL Nº. 11/2018/ADM

O Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO, o pedido de Providência nº 38-26.2015.811.0027, 

Código 36530, referente à destinação dos depósitos de valores, 

realizados a partir de 30/03/2011, na conta corrente destinada ao 

pagamento de diligências dos Oficiais de Justiça;

 CONSIDERANDO ainda, a publicação da lei nº 10.139./2014, que 

determina que os valores referentes a depósitos identificados das 

diligências para o cumprimento de mandado judicial, bem como os valores 

proporcionais decorrentes de sua aplicação, sejam rateados entre os 

Oficiais de Justiça nos termos do artigo 2º;

 1. Torna pública a divulgação deste procedimento a TERCEIROS 

INTERESSADOS, a fim de que postulem eventual restituição de valores 

depositados a título de diligência para oficiais de justiça na conta corrente 

nº 16002-4, Banco do Brasil agência 2186-5, Juízo de Direito da Comarca 

de Itiquira/MT, nos casos em que o mandado não tenha sido cumprido, 

sendo o edital extensivo aos EX-SERVIDORES deste Poder Judiciário e 

seus eventuais SUCESSORES, que tenham laborado no cumprimento de 

mandados no período, para pleitearem o que entender de direito, nos 

termos previstos no parágrafo único, do art. 3º da Lei 10.139/2014.

 2. Fica estipulado o prazo de 15 (quinze) dias para que os interessados 

se manifestem.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital.

Itiquira/MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46861 Nr: 2628-39.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Bertollo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Citada, a ré apresentou resposta escrita por intermédio de advogado 

dativo.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Considerando que a ré Fernanda Bertollo reside na comarca de 

Rondonópolis/MT, bem como as únicas testemunhas a serem ouvidas são 

os Policiais Federais Fernando Rodrigues de Moraes e Kelly Ramos 

Morbini, expeça-se carta precatória para comarca de Rondonópolis/MT, 

para oitiva das testemunhas e interrogatório da ré, devendo a missiva ser 

instruída com os documentos necessários para seu devido cumprimento.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47798 Nr: 324-33.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cícero da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Citado, o réu apresentou resposta escrita por intermédio de advogado 

dativo.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 

2019, ás 13h00min.

 Intimem-se os réus, a Defesa, o Ministério Público, a vítima se houver, e a 

(s) testemunha (s) indicada (s) pela (s) parte (s), atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50160 Nr: 1644-21.2017.811.0027

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jailson Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que em consulta aos sistemas processuais em operação 

nesta comarca não encontrei nenhuma ação penal ou inquérito policial 

instaurado a fim de apurar os fatos narrados no Boletim de Ocorrência 

encartados ao pedido inicial, oficie-se a Delegacia de Polícia local para que 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas informe os desdobramentos 

ocorridos a partir do B.O. n.º 2017.126180, sob pena de instauração de 

procedimento administrativo, tendo em vista que o veículo se encontra 

apreendido há mais de um ano sem ter sido, em tese, adotado qualquer 

tipo de providência a apuração dos fatos.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43427 Nr: 620-89.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISB, LVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de agosto de 2018, às 

10h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 2801-63.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Pontes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 2019, às 

13h30.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6494 Nr: 314-72.2006.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor da Silva Lara, Sandra Edite Loffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5286/B

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 2019, às 

14h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48806 Nr: 1017-17.2017.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 2019, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47013 Nr: 2712-40.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 2019, às 

15h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 560-48.2018.811.0027
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 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, Lucelma 

Almeida Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a cirurgia objeto do presente feito fora 

devidamente realizada, tendo os responsáveis por sua realização 

prestado devidamente as contas que lhe fora requerida.

O Ministério Público em ref. 55 manifestou pelo pagamento dos honorários 

e despesas médicas tida com o procedimento, o que entendo cabível.

Deste modo, procedam-se com o levantamento da quantia depositada nos 

autos, da forma como consta no documento “Dados para emissão do 

empenho” de fls. 126/127, observando que para empresa “Endosurgical 

Im. e Com. de Produtos Medicos LTDA” deverá ser abatido R$8.000,0 (oito 

mil reais), eis que conforme informou nos autos, não fora necessário a 

utilização de um sistema de selante dural, orçado nesta quantia, bem como 

um acréscimo de R$620,00 (seiscentos e vinte reais) para a empresa 

“Servan Anestesiologia de Campo Grande – MS”, tendo em vista a 

necessidade de uma sedação não prevista inicialmente.

Intime-se a empresa responsável pela realização do procedimento para 

que cumpra com o solicitado pelo Estado em ref. 57 no prazo de 15 

(quinze) dias.

No mais, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que caso 

queira impugne as contestações no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37769 Nr: 534-55.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Belo Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NUNES DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:225901

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 04 de setembro de 2018, 

às 10h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50566 Nr: 1889-32.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES MUNIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 2019, às 

15h30.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52917 Nr: 3181-52.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Dornel da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 2019, às 

16h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41390 Nr: 2110-83.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thaymim Juliana Soares Barros de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pereira Neto - 

OAB:5613/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 2019, às 

16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41171 Nr: 2018-08.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldair Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 26 de março de 2019, às 

15h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50152 Nr: 1641-66.2017.811.0027

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 02 de abril de 2019, às 

13h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40449 Nr: 1733-15.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 02 de abril de 2019, às 

13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47203 Nr: 2808-55.2016.811.0027

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 23 de outubro de 2018, às 

10h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49060 Nr: 1123-76.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Vilela de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacioanal do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER AMANCIO DE BARROS - 

OAB:15181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 02 de abril de 2019, às 

14h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46548 Nr: 2425-77.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Pego, Antonio Batista de Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177, Enio Luiz Caldart Arruda - OAB:13.919

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 10h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46862 Nr: 2629-24.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 02 de abril de 2019, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56169 Nr: 724-13.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 14 de agosto de 2018, às 

13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54256 Nr: 4114-25.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisdouglas Marques Alberto, Jhonatan Junior 

Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT
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 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 14 de agosto de 2018, às 

14h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56381 Nr: 787-38.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Lucas Ventura Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 14 de agosto de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54908 Nr: 76-33.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 14 de agosto de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48940 Nr: 1371-45.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BRASIL S.A. Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido da Cruz - Espólio, APARECIDO 

ANSELMO GERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de Processo Civil, 

CUMPRA-SE na forma deprecada, SERVINDO cópia desta como 

MANDADO.

Caso haja documentação faltante ou diligência a ser custeada pela parte 

interessada, INFORME-SE ao Juízo Deprecante, por meio eletrônico, 

visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

devolução.

Verificando que o ato deva ser praticado em outra Comarca, em razão do 

caráter itinerante da carta precatória, REMETA-A, com as comunicações 

de estilo.

Após o cumprimento, ou resultando negativo o ato, DEVOLVA-SE a 

missiva ao Juízo de origem, independentemente de despacho nesse 

sentido, com as nossas homenagens, observando-se a disciplina dada na 

CNGC.

Cumpra-se. Às providências.

 Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48953 Nr: 1381-89.2018.811.0047

 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: Valdeci Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 A teor do art. 721 c/c 178 do Código de Processo Civil, COLHA-SE 

parecer do Ministério Público.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38036 Nr: 1292-71.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637, RONALDO NOGUEIRA MACHADO - OAB:5311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Defiro o pedido de fls. 55.

EXPEÇA-SE ofício à Fazenda Pública Estadual solicitando informações 

acerca do efetivo pagamento da Requisição de Pagamento Valor (RPV), 

expedida nos autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44698 Nr: 1292-03.2017.811.0047

 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: SUELI FERREIRA LEMES, VITOR FERREIRA DA CUNHA, 

GABRIELY CUNHA CALISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Considerando o teor da certidão de fls. 41, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, e seu procurador, via Dje, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, preencha e acoste aos autos a declaração a que faz menção o art. 

4°, caput, do Decreto n.º 85.845/80, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48909 Nr: 1365-38.2018.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BRUNO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:21520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de requerimento de abertura de inventário do espólio do 

falecido FRANCISO BRUNO DE CARVALHO, proposto por seu filho 

FRANCISCO DE ASSIS FILHO.Recebimento da inicial.RECEBO a inicial por 

conter os requisitos legais, inclusive porque o herdeiro possui legitimidade 

concorrente para requerer a abertura de inventário, nos termos do inciso II 

do art. 616 do Código de Processo Civil.Da Gratuidade da justiça e valor da 

causa.No que se refere ao pedido de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, verifica-se que na petição inicial há 

informação de precariedade financeira do herdeiro.Todavia, considerando 

que o espólio é o responsável pelo pagamento das custas processuais da 

ação de inventário e que a existência de patrimônio não significa, 

necessariamente, a existência de liquidez, POSTERGO a apreciação do 

pedido para após a apresentação das primeiras declarações, ocasião em 

que também será possível a correção do valor da causa, caso verificada 

a divergência entre o valor declarado na petição inicial e o valor do 

patrimônio a ser inventariado.Da citação por edital da herdeira Eunice 

Maria de Carvalho.INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital da 

herdeira EUNICE MARIA DE CARVALHO, uma vez que não foram 

exauridos os meios ordinários de citação. Ademais, DETERMINO a busca 

de endereço de referida herdeira junto ao Sistema de informações 

eleitorais (SIEL), RENAJUD E INFOJUD, a teor do art. 256, §3º, do CPC.

(...).Cumpridas tais determinações e comprovado o recolhimento do ITCD, 

voltem-me os autos conclusos.Promova a Secretaria as providências 

necessárias no sentido de garantir a prioridade na tramitação do feito, 

conforme disposto no art. 1.048, inciso I do CPC, ANOTANDO-SE essa 

circunstância na capa dos autos e no sistema informatizado de pesquisa 

processual (APOLO).Notifique-se o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45427 Nr: 1697-39.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J RUFINO NETO - ME, Joaquim Rufino Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NORORESTE/MT, em face 

de J. RUFINO NETO ME e JOAQUIM RUFINO NETO, todos devidamente 

qualificados nos autos.(...) RECEBO a inicial, eis que preenche os 

requisitos legais previstos no artigo 319 c/c 798, inciso I e não incidem as 

hipóteses previstas no artigo 321, do CPC.- Citação –CITEM-SE os 

executados para pagarem a dívida, custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), 

no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.Caso os executados 

possuam cadastro na forma do art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de 

Processo Civil, a citação deverá ser feitas de maneira preferencialmente 

eletrônica.(...)Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, desde logo, 

providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta 

Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros 

processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial.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.INTIME-SE a parte autora, através de seu 

advogado, via DJE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 24 de 

junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34004 Nr: 1153-56.2014.811.0047

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, apesar de 

devidamente intimada (fls. 11/114), a advogada da parte autora não 

promoveu os atos e diligências que lhe incumbia (fls. 115).

 Assim, por força do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

 Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e, na sequência, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Após, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41962 Nr: 1484-67.2016.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS, AAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B

 Vistos.

Considerando o teor da contestação de fls. 28/29 dos autos, intime-se a 

parte autora, por seus advogados, via DJE, para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar impugnação.

Na sequência, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste.

Por fim, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, ás providências.

Jauru/MT, 24 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48902 Nr: 1362-83.2018.811.0047

 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: FABIO LOPES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BRAGA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VistosCuida-se de Ação de Usucapião ajuizada por FÁBIO LOPES 

MARTINS em face do espólio de JOÃO BRAGA SOBRINHO.Em síntese, 

alega a autora que adquiriu a posse mansa e pacífica de mais de 35 (trinta 

e cinco) anos, com todas as benfeitorias existentes sobre o lote n. 08-B 

da Quadra n. 128, medindo 13,00 x 30,00 (treze metros de frente por trinta 

metros ditos da frente aos fundos), com 390,00 m2; de Adalberto Vieira de 

Oliveira, em 18.04.2011, que adquiriu de sua mãe Marilene Vieira Silva, em 

2010, que adquiriu em 1.987 que era de seu pai Ademar José Vieira, tendo 

este de posse do imóvel urbano desde o ano de 1.982, conforme 

comprova o contrato e a certidão de posse de imóvel urbano expedido 

pela Prefeitura Municipal de Jauru.Ao final, requereu a declaração de 
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aquisição da propriedade do bem imóvel usucapiendo descrito nos autos.É 

o relatório. Fundamento e decido.Inicialmente, convém advertir que o valor 

da causa, consoante disposição estampada nos arts. 291 e seguintes do 

CPC, deve retratar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito 

econômico perseguido pelo autor.(...).Ocorre que o valor atribuído à causa 

não reflete a realidade observada nos próprios autos, já que, em 

18/04/2011, a parte requerente, na condição de cessionário, adquiriu os 

direitos possessórios do imóvel usucapiendo pelo valor de R$ 180.000,00 

(cento e oitenta mil reais) (...), DETERMINO que a parte autora proceda à 

emenda da inicial atribuindo à causa o valor do imóvel, com base nos 

preços praticados na região e, em havendo custas e taxas a maior, 

proceda ao recolhimento do remanescente, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, ex vi do art. 321, parágrafo único, do CPC.Advirto que a 

ausência da manifestação no prazo assinalado importará indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Atendidas as determinações supra ou decorrido o prazo 

sem manifestação da parte autora, fato que deverá ser certificado, 

REMETAM-ME os autos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 23 de junho de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-57.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO OAB - MT0003910A (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)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS, PARA QUE SE MANIFESTE NOS AUTOS QUANTO AO ALVARÁ 

EXPEDIDO, advertindo-o de que a inércia será interpretada como 

recebimento, e arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010086-08.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

elabore memorial de cálculo da dívida, fazendo incidir a multa de 10 % (dez 

por cento) sobre o valor da condenação ou em caso de pagamento parcial 

sobre o remanescente (§ 2º, do art. 523, do CPC), bem como promova o 

andamento do feito requerendo o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-29.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MARIA LEOPOLDINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010158-29.2015.8.11.0047. REQUERENTE: JURACY MARIA LEOPOLDINA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Analisando os autos, 

depreende-se que a parte requerente atermou o presente feito na 

Secretaria dos Juizados Especiais desta Comarca, alegando, em síntese, 

ser consumidora dos serviços prestados pela empresa requerida, 

telefonia rural por antena, com contrato de plano denominado vivo 

controle, no valor mensal de R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta 

centavos). Narra que efetuou o pagamento da fatura referente ao mês de 

agosto de 2015, no valor habitual, sendo surpreendida com a entrega de 

outras 02 (duas) faturas, uma no valor de R$ 60,29 (sessenta reais e 

vinte e nove centavos) e a outra no valor de R$ 92,22 (noventa e dois 

reais e vinte e dois centavos), tendo a primeira o mesmo vencimento da 

fatura que já havia pago no mês de agosto de 2015, com acréscimo de 

cobrança por serviços de internet que não contratado, e a segunda fatura 

com vencimento para o dia 28/08/2015, sem nenhuma discriminação dos 

serviços prestados. Informa que, devido a falta de pagamento das faturas 

contestadas, sua linha telefônica foi cortada, motivo pelo qual ingressou 

em Juízo e requereu, liminarmente, a retirada de seu nome de qualquer 

registro de proteção ao crédito e o restabelecimento do serviço 

indevidamente suspenso, com cominação de multa diária, ainda, a 

condenação da parte requerida à restituição, em dobro, dos valores 

cobrados. Na decisão de id. n.º 5388840 foi deferido o pedido liminar e 

determinado a exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como o restabelecimento do serviço contratado, 

sob pena de incidência de multa diária, fixada no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitada ao patamar 

máximo de 10.000,00 (dez mil reais). A parte requerida na petição e 

documentos id n.º 5388880, informou o cumprimento da liminar 

comprovando a exclusão do nome da parte requerente dos registros dos 

órgãos de proteção ao crédito, tendo, na sequência, apresentado 

contestação (id. n.º 5388910). Na sentença (id. n.º 5388927), foram 

julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para o fim de 

determinar o restabelecimento dos serviços de telefonia contratados, no 

prazo de 02 (dois) dias sob pena de multa, e condenar a requerida à 

repetição do indébito das faturas pagas pela parte requerente. A parte 

autora tomou ciência da sentença em cartório (id. n.º 5388935), 

oportunidade em que informou que a linha telefônica não estava 

funcionando. Na decisão de id. n.º 6729972 foi determinada a intimação da 

parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

restabelecimento do serviço contratado, sob pena de incidência de multa 

diária. A parte requerida na petição e documentos de id. n.º 6826360, 

7257557 e 7259023, noticiou o cumprimento das obrigações estabelecidas 

na liminar e o restabelecimento do serviço contratado. Instada a se 

manifestar acerca dos documentos juntados pela parte requerida, a parte 

requerente constituiu defesa técnica (id. n.º 12699790 e 12699818), 

requerendo a aplicação da multa arbitrada na decisão de id. n.º 6729972, 

o cumprimento da sentença (id. n.º 5388927), a atualização dos cálculos 

pela contadoria do juízo e, por fim, a intimação da parte requerida para 

pagamento espontâneo, sob pena de penhora via sistema Bacenjud (id. 

n.º 12752140). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem, considerando o que foi narrado acima, 

constata-se que a parte requerida após ser intimada da decisão proferida 

em 02-05-2017 (id. n.º 6729972), noticiou o restabelecimento dos serviços 

contratados em data anterior àquela, em 03-01-2017, em conformidade 

com a documentação acostada, id. n.º 6826360, 7257557 e 7259023. 

Dessa forma, indevida a multa cominada na decisão retromencionada. Pelo 

exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte requerente no tocante à 

multa cominada na decisão proferida no dia 02/05/2017 (id. n.º 6729972). 

No que se refere aos demais pedidos, DEIXO, por ora, de analisá-los, uma 

vez que em desacordo com o que determina o art. 513, § 1°, do CPC, já 

que o requerimento de cumprimento da sentença não foi devidamente 

instruído com os cálculos de liquidação de dívida, de incumbência da parte 

requerente/exequente. Por fim, INTIME-SE a parte requerente, por suas 

procuradoras, para no prazo de 15 (quinze) dias promover a regularidade 

do feito, sob pena de arquivamento. INTIMEM-SE as partes, via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 25 de junho de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40517 Nr: 3100-40.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIENE RAMOS VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR ROGERIO DE MOURA - 

OAB:13853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar a emenda da inicial, suprindo 

a falta existente no processo, que lhe impede o prosseguimento (Ref: 6), 

e, quedou-se inerte, conforme se vê da certidão contida na Ref: 8.

Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Dispõem os artigos 330, IV e 321, parágrafo único, do novo CPC, que se 

o autor não cumprir a determinação de emenda da petição inicial no prazo 

fixado, esta deve ser de pronto indeferida.

No caso, a parte autora foi intimada para proceder com o devido preparo 

do feito, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência.

Dessa forma, não tendo havido atendimento oportuno e adequado, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 330, IV, e 321, 

parágrafo único, 319, VI, e 485, I e III, todos do novo Código de Processo 

Civil, indefiro a petição inicial, ante o não atendimento à emenda 

determinada, restando extinto o processo sem análise do mérito.

3.1. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

3.2. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos mediante 

cópias.

3.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

3.4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 25 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35049 Nr: 734-28.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 istos.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 25 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40328 Nr: 3018-09.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], determino que digam 

as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, com alusão ao julgamento antecipado de lide.

3. Após, decorrido o prazo supra assinalado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para deliberações.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 25 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27119 Nr: 546-06.2015.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante do petitório acostado em Ref: 65 intime-se a parte exequente 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 25 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29564 Nr: 226-19.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS

 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:

 Vistos.

1. Diante do petitório acostado em Ref: 72 intime-se a parte exequente 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 25 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22121 Nr: 138-83.2013.811.0048

 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): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

SOLANGE FÁTIMA COLLE, VALDECIR LUIZ COLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 Vistos.
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1. Diante da petição acostada na Ref: 175, expeça-se o alvará de 

levantamento devendo ser observado os dados bancários contidos na 

referida petição.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 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:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Requerido da sentença 

prolatadanos autos a seguir transcrita: "...Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.6. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Intimem-se os ausentes. Cumpra-se. 3.7. Tópico síntese do julgado: a) 

nome do(a) segurado(a): Noel Ferreira dos Santos; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: R$ 

954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) data 

de início do benefício – DIB: 02/01/2017 (data do requerimento 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) período a ser 

considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao requerimento 

do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

(trinta) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40058 Nr: 2944-52.2017.811.0048

 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: SUREIA NASSIM ABDO XAVIER DE OLIVEIRA

 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: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Requerido da sentença 

prolatadanos autos a seguir transcrita: "...3.5. Após o trânsito em julgado, 

e cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.6. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Intimem-se os ausentes. Cumpra-se. 3.7. Tópico síntese do julgado: a) 

nome do(a) segurado(a): Sureia Nassim Abdo Xavier de Oliveira; b) 

benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 

R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro) - salário mínimo -; d) data de 

início do benefício – DIB: 27/09/2016 (data do requerimento administrativo); 

e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) período a ser 

considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao requerimento 

do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 

(trinta) dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39996 Nr: 2923-76.2017.811.0048

 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: ZILDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Requerido da sentença 

prolatadanos autos a seguir transcrita: ..."Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. Dou a presente 

por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. Intimem-se 

os ausentes. Cumpra-se. 3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) 

segurado(a): Zilda Maria da Silva; b) benefício concedido: aposentadoria 

por idade rural; c) renda mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta 

e quatro reais) - salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 

23/10/2015 (data do requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – 

RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da 

intimação do INSS; g) período a ser considerado como atividade rural: 180 

meses anteriores ao requerimento do benefício; h) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44648 Nr: 1632-07.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACAV, CMAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MWCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...)2. A declaração na exordial de que não pode custear as 

despesas processuais não prevalece quando sinais objetivos de 

confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar 

condições de arcar com as custas e as despesas processuais. A autora 

qualificou-se nos autos como funcionária pública, e, sequer colacionou 

nos autos comprovantes hábeis a corroborar a afirmativa de 

hipossuficiência. Assim, vislumbro que existe sim certa estabilidade e 

condições de programação de sua condição financeira. Embora tenha 

arguido, na inicial, não poder arcar com as custas processuais no 

momento sem prejudicar o sustento de sua família, não pode ele ser 

considerado pobre na forma da Lei nº. 1.060/50. A que se pontuar ainda, 

que caso não tivesse nenhuma renda o autor teria procurado ser assistido 

pela Defensoria Pública local, e não por Advogado particular. Diante do 

exposto, é notório que a situação econômico-financeira que se depara o 

requerente não o permite vislumbrar os objetivos da gratuidade da justiça, 

bem assim ser considerado como hipossuficiente. Destarte, as 

circunstâncias observadas afastam o benefício, que é garantido ao pobre 

na razoável acepção do termo e não ao que simplesmente o declara nos 

autos, sob pena de banalizar o que deve ser resguardado a quem de 

direito, de acordo com o mandamento constitucional expresso. Ademais, 

alguém nas condições objetivamente observadas não pode ser 

considerado pobre, sob pena de vulgarizar o termo e estender o benefício 

a todos, sem discriminação legal. (...) 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. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26675 Nr: 390-18.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHALIF FELIPE LOPES DE CARVALHOS DOS 

SANTOS, JOÃO LENEN NUNES DE OLIVEIRA, DANILO DE SOUZA REIS 

CARDOSO, ANDRÉ LUIZ DIAS, FAGNER JHONATTAN VIEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310/MT

 Vistos.

1. Defiro a cota Ministerial de Ref: 317, para que seja expedida carta 

precatória para a Comarca de Várzea Grande – MT, visando à oitiva da 

testemunha Kaique Rubens Moresqui Oliveira, com endereço colacionado 

na Ref:317.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38291 Nr: 2211-86.2017.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA FERRAZ GONÇALVES DE ALMEIDA

 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. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. Ademais, a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, foi 

c o n c e d i d a  a t r a v é s  d o  a g r a v o  d e  i n s t r u m e n t o  n º . 

1005039-51.2018.8.11.0000.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 20/8/2018, às 13h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora por meio de seu Advogado.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 26 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 174-52.2018.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DE LIMA, CLEBIS DE SOUZA SILVA, CLEIDIANE 

DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - 

OAB:16834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA SANTOS 

PEREIRA. - OAB:22376/MS, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, JOSEANE MALHEIROS ALVIM PARMIGIANI - OAB:18564

 Vistos.

1. Diante da informação contida nos petitórios de Ref: 14 e Ref: 19, de que 

apenas a Sra. Zilda de Lima é a parte legitima na presente demanda, bem 

como levando em consideração que a parte autora não tinha meios 

necessários a viabilizar tais informações/documentos, vejo por bem, e em 

tempo excluir do polo ativo Clebis de Souza Silva e Cleidiane de Souza 

Silva.

2. Determino que seja imediatamente procedida a exclusão da Sra. 

Cleidiane de Souza Silva e do Sr. Clebis de Souza Silva do polo ativo da 

presente demanda, devendo seu nome ser excluído tanto no Sistema 

APOLO quanto na capa dos autos.

3. De outro norte, em observância aos princípios da economia processual 

e da razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam 

as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, com alusão ao julgamento antecipado de lide.

4. Após, decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 25 de junho de 2017.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-67.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-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)

 

Vistos etc., Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Versam os presentes autos sobre reclamação 

de cunho declaratório e condenatório, onde a parte reclamante pretende 

que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como ser 

indenizada por danos morais por ter recebido cobrança de valores 

anormais em sua fatura de energia elétrica, sob alegação de haver 

irregularidade no medidor da referida unidade consumidora. Atendendo 

aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas 

documentais suficientes para o julgamento da lide. Antes de adentrar no 

mérito, analiso a preliminar levantada pela requerida, da incompetência do 

Juizado Especial para presente causa, alegando a necessidade de 

realização de perícia técnica. Da analise dos documentos juntados, 

entendo que a referida preliminar não merece prosperar, uma vez que não 

há a necessidade da realização de prova pericial, sendo que as provas 

documentais já estão nos autos, assim, afasto apresente preliminar. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante LUCIANA DE MATOS 

FIGUEIRA, qualificado nos autos, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também identificada, alegando que é 

usuário dos serviços de eletricidade da Unidade Consumidora nº 

6/152868-6, e que foi surpreendido com a fatura de consumo pretérito de 

energia no valor de R$ 2.248,12 (dois mil duzentos e quarenta e oito reais 

e doze centavos), valores muito superiores aos normalmente pagos. Da 

documentação juntada aos autos, verifica-se que, houve uma má 

prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligência a 

Reclamada, uma vez que arbitrou valor unilateral referente à suposto 

consumo da unidade consumidora do consumidor, alegando irregularidade 

no medidor de energia, arbitrando assim, uma fatura com valores mais 

altos do que o normal, gerando prejuízo à autora, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que trago in verbis: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Ademais, o 

consumidor não pode ser penalizado por problemas administrativos da 

fornecedora, da qual não tenha dado causa, uma vez que é 

responsabilidade da concessionária a realização da leitura, a manutenção 

e a verificação do exato funcionamento dos medidores, não podendo 

passar para o consumidor uma atribuição que é sua, assim, se a unidade 

consumidora não marcava o que realmente era consumido, não pode o 

consumidor arcar, a posteriori, com valor muito além das suas posses, 

muito menos poderia a concessionária interromper o fornecimento da 

energia elétrica, considerada como uma necessidade básica e fator 

essencial para a dignidade humana, como meio de coerção para o 

pagamento de dessa dívida arbitrada pela requerida. Nesse diapasão, 

conclui-se que embora haja a comprovação da cobrança além do 

normalmente consumido, não é possível o estabelecimento do nexo entre 

estes fatos e a caracterização dos danos reclamados. Na avaliação do 

dano moral, deve-se medir o grau de sequela produzido, isto é, 

necessita-se de dados concretos para quantificar o valor desse dano 

material, para que, posteriormente possa dosar com justiça a condenação 

do ofensor. Verifica-se no caso em análise, tratar-se de transtornos 
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diários inerentes ao cotidiano do homem comum; é certo que estes fatos 

são desagradáveis, causam desconforto, aborrecimentos; entretanto, não 

ensejam indenização, especialmente referente ao dano material, se não 

houver a devida comprovação de quem é a responsabilidade pelo prejuízo 

causado. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 2.248,12 

(dois mil duzentos e quarenta e oito reais e doze centavos), arbitrado pela 

reclamada. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com as 

cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-65.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Aguarde-se o retorno do AR, para a comprovação da 

citação positiva ou negativa da parte requerida. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-83.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ALVES CARDOSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-71.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, o processo deve ser arquivado 

definitivamente. 2. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-14.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

RONY JOSE LESEUX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando improcedente o 

pedido do autor, o processo deve ser arquivado definitivamente. 2. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-53.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANIR MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro para que seja expedida certidão de 

habilitação de crédito em favor da autora, conforme valores informados 

nos autos. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-74.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da inércia das partes, conforme certidão acostada 

nos autos, demonstrando o transito em julgado da mesma, o processo 

deve ser remetido ao arquivo. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-69.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ESDER OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPEX COMERCIO E SERVICO DE INTERNET EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-75.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA BRUSTOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da sentença de mérito, o processo deve prosseguir nos termos da 

mesma. 2. Intimem-se as partes para que procedam quanto a o 

cumprimento da sentença, sob pena de arquivamento do feito. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-52.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA LUZ DA VIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE BARROS OAB - GO52266 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-44.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI MARIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido feito no ID 13115573, por entender que os 

valores depositados e levantados através de alvará judicial estão 

corretos, não havendo motivo para cancelar o referido alvará. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-50.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Aguarde-se o retorno do AR, para a comprovação da 

citação positiva ou negativa da parte requerida. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-38.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR FERRAZ DE MATTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT21756/O 

(ADVOGADO)

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-55.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-27.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA RODRIGUES BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Versam os presentes autos sobre 

reclamação de cunho anulatório e condenatório, onde a parte reclamante 

pretende anular o contrato realizado, bem como ser indenizada por danos 

morais por ter sofrido prejuízo em razão de não ter sido cumprido o 

prometido pela reclamada. Atendendo aos termos do artigo 355, inciso II, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

reconhecer os efeitos da revelia, uma vez que a reclamada deixou de 

comparecer a audiência de conciliação, conforme Termo da Audiência de 

Conciliação, assim incidindo na revelia, conforme art. 20 da Lei da Lei 

9.099/95, in verbis: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Considerando que a reclamada DIGITI 

BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA, não compareceu à audiência de 

conciliação, com relação a ela decreto a revelia e aplico ao presente o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II, do Código de 

Processo Civil, visto que a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros 

os fatos alegados pela parte autora e acarretando as conseqüências 

jurídicas apontadas na inicial. Contudo, a revelia não conduz 

necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto nos artigos 

acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela 

o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova dos autos. 

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a parte autora 

recebeu oferta, por telefone, da venda de um curso básico de teologia, 

produzido em parceria pelos requeridos, sendo que seria enviado o 

material para conferência e análise da possibilidade de contratação, no 

entanto, quando do envio do material já foram enviados os boletos em 

nome da requerente, em descompasso com o ofertado. Da análise dos 

autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que 

não obrou com a devida diligência a Reclamada, bem como não poderia 

cobrar algo que ainda não havia sido contratado, conforme art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra 

patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar, ainda, 

o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) Ademais, 

está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que 

objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, 

o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto 

que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 
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moral pela cobrança indevida feito pela parte reclamada DIGITI BRASIL 

COMERCIO DE LIVROS LTDA, gerando na autora dor, sofrimento, 

sentimentos íntimos de angústia e de estar sendo enganada por um 

contrato sem a devida contraprestação. Assim, sendo desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta indevida da reclamada. Não se afigura possível a 

prefixação do quantum da indenização devida por danos morais. A 

fixação do valor da indenização deve pautar-se pela aplicação dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, um para compensar o 

constrangimento indevido imposto ao ofendido, e outro para desestimular o 

ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes, contendo, assim o caráter 

punitivo e pedagógico. Todavia ressalta-se que o valor não deve ser tão 

grande ao ponto de constituir enriquecimento ilícito e nem tão pequeno que 

se torne inexpressivo. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por MARCIANA RODRIGUES BESSA, em 

desfavor de DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA, para: a) 

DECLARAR inexistente o valor cobrado pela requerida, determinando que 

a parte requerida providencie a exclusão do nome da parte autora do 

registro de bancos de dados do SERASA/SPC, no que se refere aos 

débitos discutidos neste processo, no prazo de 48 h, sob pena de multa 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, em benefício do autor, 

até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; b) CONDENAR a parte 

Reclamada a pagar à Reclamante a importância de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) a título de ressarcimento por danos morais a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. 3.2. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº. 9.099/95. 

3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.4. P.R.I.C. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-32.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-30.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VANDER MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-88.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HUMBERTO SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-06.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DE ALMEIDA STROPA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Diante da inércia das partes em intentarem a execução da 

sentença, conforme certidão acostada nos autos, demonstrando o transito 

em julgado da mesma, o processo deve ser remetido ao arquivo. 2. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-12.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NASCIMENTO SALES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito
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Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43933 Nr: 1335-94.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER XAVIER DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

Diante da localização de novos endereços das testemunhas (fl.164), 

expeça-se carta precatória para que sejam procedidas suas intimações e 

oitivas pelos Juízos deprecados.

Ainda, ante a não devolução da carta precatória expedida à fl.157, 

determino ao cartório que oficie o juízo deprecado solicitando informações 

sobre o cumprimento ou não da respectiva.

No que tange à carta precatória expedida à fl. 122, consta como 

destinatário a comarca de Lucas do Rio Verde/MT, todavia, o endereço 

correto e declinado é a comarca de Sinop/MT.

Destarte, solicite-se a devolução desta, procedendo a nova expedição de 

mandado via carta precatória, para cumprimento na comarca devida 

(fl.122).

CUMPRA-SE

 INTIME-SE.

Ciência ao Parquet.

Marcelândia/MT, 25 de fevereiro de 2017.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60384 Nr: 340-08.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mota de Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.76/77, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, 

ÀS 17:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fls.04, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.77).

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 25 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60584 Nr: 543-67.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE FÁTIMA GARCIA MIRANDA, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MARCELANDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA - 

MT, LUCIA DE FÁTIMA GARCIA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, Eduardo Antunes 

Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT, FAUSTO 

NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT, REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DA RECONVENÇÃO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e CONDENO 

a requerida/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I 

c/c §4º, III, do Código de Processo Civil. Sem custas em razão da isenção. 

Submeto a presente sentença à remessa obrigatória prevista no art. 496, I, 

do CPC.Publique-se, registre-se, intimem-se. Marcelândia/MT, 25 de junho 

de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71979 Nr: 682-43.2017.811.0109

 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: DOMICIO BORGES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da ausência de expediente, decorrente da portaria nº 629/2018, 

que apontou como sendo ponto facultativo a data de 27/06/2018, 

REDESIGNO a audiência para o dia 03 DE OUTUBRO DE 2018, às 

16h30min,

Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 25 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71880 Nr: 653-90.2017.811.0109

 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: TEREZINHA BARBOZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da ausência de expediente, decorrente da portaria nº 629/2018, 

que apontou como sendo ponto facultativo a data de 27/06/2018, 

REDESIGNO a audiência para o dia 03 DE OUTUBRO DE 2018, às 

16h00min,

Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 25 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68979 Nr: 713-97.2016.811.0109

 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: BENEDITO LUIZ DE ANDRADE, WAGNER LUIZ 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FLOQUETE DE AZEVEDO, OUTROS, 

VALMIR COSTA DE SOUZA, JOSUÉ DE SOUZA CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 
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- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 Vistos, etc.

Em face da ausência de expediente, decorrente da portaria nº 629/2018, 

que apontou como sendo ponto facultativo a data de 27/06/2018, 

REDESIGNO a audiência para o dia 03 DE OUTUBRO DE 2018, às 

14h40min,

Cumpra-se. Intimem-se.

 Marcelândia/MT, 25 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75001 Nr: 344-35.2018.811.0109

 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: RAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEGISLÉIA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:22513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da ausência de expediente, decorrente da portaria nº 629/2018, 

que apontou como sendo ponto facultativo a data de 27/06/2018, 

REDESIGNO a audiência para o dia 12 DE SETEMBRO DE 2018, às 

16h30min,

Cumpra-se. Intimem-se.

 Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 25 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72597 Nr: 1038-38.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCC, ADRIANA ROSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da ausência de expediente, decorrente da portaria nº 629/2018, 

que apontou como sendo ponto facultativo a data de 27/06/2018, 

REDESIGNO a audiência para o dia 12 DE SETEMBRO DE 2018, às 

16h00min,

Cumpra-se. Intimem-se.

 Ciência ao Parquet

Marcelândia/MT, 25 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61862 Nr: 560-69.2013.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Alberto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Em face da ausência de expediente, decorrente da portaria nº 629/2018, 

que apontou como sendo ponto facultativo a data de 27/06/2018, 

REDESIGNO a audiência para o dia 03 DE OUTUBRO DE 2018, às 

13h00min,

Cumpra-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 25 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69612 Nr: 1083-76.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Marques de Souza, Marcia Guedes da 

Silva, CRISTIANO LIMA DA SILVA, Yuri Djala Alves, ISMAEL PICHEK 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, CLAUDIO LEME ANTÔNIO - OAB:12.613/B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Considerando que os denunciados não foram intimados, redesigno a 

audiência para o dia 02/10/2018 às 15h.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 25 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62154 Nr: 843-92.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENA BIONDARO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos, intime-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61167 Nr: 1167-19.2012.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA VEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos, intime-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75732 Nr: 832-87.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO REINALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos em correição,

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu às fls.49, tudo mais que 
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dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade, conforme alegado pela defesa.

Destarte, diante da inocorrência de fato que cause a extinção da 

punibilidade, e, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela acusação (fl.06), bem como as 

requeridas pela defesa (fls.49), para comparecerem à audiência 

designada sob as penas da lei.

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

Em tempo, requisite-se informações junto ao juízo deprecado, quanto ao 

cumprimento da carta precatória expedida (fl.48).

INTIME-SE. Requisite-se, escolta.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 07 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60348 Nr: 299-41.2012.811.0109

 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): GEVADIRU MADEIRAS LTDA-ME, ANTONIO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEVADIRU MADEIRAS LTDA-ME, CNPJ: 

02236394000164, Inscrição Estadual: 13.178.272-0. 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: 09/04/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

- IBAMA em face de GEVADIRU MADEIRAS LTDA-ME e ANTONIO DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 

1898413, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1898413/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/03/2012

 - Valor Total: R$ 19.352,19 - Valor Atualizado: R$ 19.352,19 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se / intime-se por edital, prazo de 30 dias, 

conforme requerido às fls. _______.

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.

 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, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 21 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42916 Nr: 354-65.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos em correição.

Analisando a defesa prévia apresentada pelo réu à fl.115, tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhum caso de absolvição sumária, 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, 

ÀS 17:00 HORAS.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, fl.03, para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei, as quais 

também foram arroladas pela defesa (fl.116).

Sendo o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas 

residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 10 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62864 Nr: 2657-22.2011.811.0009

 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: PAULINHO GOLICEZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - OAB:9563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último 

no importe de 10% sobre o valor da causa. Decorrido o prazo para 

eventual recurso, com as cautelas e baixas de praxe, ARQUIVEM-SE os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 26 de junho de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74448 Nr: 2022-22.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS, RADS, KYDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Por todo o exposto, atendendo a tudo quanto foi argumentado e 

demonstrado e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de condenação constante na denúncia e, em consequência, 

CONDENO ELIZANGELA MARTINS DA SILVA e RAUCIANO AQUINO DA 

SILVA vulgo “grande”, antes qualificados, pela prática das condutas ilícita 

de TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO tipificadas 

nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.IV - DA FIXAÇÃO 

DAS PENASPasso à DOSIMETRIA DA PENA em relação aos acusados 

ELIZANGELA MARTINS DA SILVA e RAUCIANO AQUINO DA SILVA, 

mediante análise das circunstâncias judiciais elencadas nos artigos 59 do 

Código Penal e 42 da lei 11.343/2006.A culpabilidade dos acusados é 

evidente, em face do conjunto probatório já ressaltado nesta decisão, 

contudo já é elemento do próprio tipo penal, nada havendo a valorar. 

(...).Após o trânsito em julgado desta sentença, providenciar: a) lançar os 

nomes no livro de registro dos culpados; b) expedir comunicação ao 

TRE/MT para efetivar a suspensão dos direitos políticos dos apenados; c) 

expedir GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA.Publicar, registrar e intimar o 

Ministério Público, os sentenciados pessoalmente, perguntando se 

desejam recorrer da presente sentença, bem como seus advogados. 

Após, certificar cada intimação e os respectivos trânsitos em julgado, se 
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for o caso.Caso já encaminhado o Recurso em Sentido Estrito para o 

Tribunal de Justiça, notifique-o da sentença prolatada nestes autos, antes 

do trânsito em julgado.Cumprir com urgência.Marcelândia/MT, 26 de junho 

de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72298 Nr: 852-15.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na denúncia para 

o fim de CONDENAR JULIANO TIDRE pela prática do delito previsto no 

artigo 157, caput, do CP.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena passo a dosar a sanção penal.A pena prevista é 

de reclusão de 04 a 10 anos e multa.Analisando as circunstâncias do art. 

59 do CP, denoto que a culpabilidade é a normal à espécie. O motivo é a 

vontade de ter e possuir coisa alheia, que é o normal do tipo. Com relação 

aos antecedentes, verifico que o réu tem outros processos em trâmite e 

executivos de pena que se encerraram há mais de 05 anos, não gerando 

reincidência, mas podendo ser considerado maus antecedentes (fls.40- 

tráfico de drogas).(...)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;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, 

26 de junho 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.: 66628 Nr: 9531-90.2015.811.0006

 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): ALEXANDRA BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9531-90.2015.811.0111 (Código 66628)

Classe – Assunto: Execução

 Exequente: BV Financeira S.A.

Executada: Alexandra Bianchi

Vistos.

Trata-se de pedido de arresto “online” formulado pela BV FINANCEIRA 

S.A., objetivando encontrar ativos financeiros em nome da parte 

executada ao fundamento de que não houve sua localização para citação.

Neste ponto, a jurisprudência é clara ao informar a possibilidade da 

providência cautelar após frustrada a localização da parte executada para 

citação, o que não é o caso dos autos, haja vista a possibilidade prévia de 

integralizar a relação jurídica-processual pelas modalidades de citação 

previstas no CPC.

Isto posto, indefiro o pedido de arresto “online”.

 Intime-se a parte exequente para indicar o paradeiro da parte executada, 

prosseguindo com o feito para recolher a diligência do oficial de justiça, ou 

requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73808 Nr: 856-12.2018.811.0111

 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: FABIO AURÉLIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. F. INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

em razão da ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, 

IV, do Código de Processo Civil.Condeno o embargante em custas 

processuais.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

imediatamente.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Matupá (MT), 25 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62388 Nr: 1206-68.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS MISSAEL SCHUSTER, SILVANIA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1206-68.2016.811.0111 (Código 62388)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Requerente: SICREDI

Requerido: Oseias Missael Schuster

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT em face de Oseias Missael 

Schuster, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.22).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requerem a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62386 Nr: 1204-98.2016.811.0111

 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 NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEIAS MISSAEL SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1204-98.2016.811.0111 (Código 62386)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Requerente: SICREDI

Requerido: Oseias Missael Schuster

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-Grossense – SICREDI NORTE MT em face de Oseias Missael 

Schuster, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.23).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requerem a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 32439 Nr: 1455-63.2009.811.0111

 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: LUIZ OSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizado pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS AO(À) advogado(a) da parte ré, 

para manifestar-se nos autos sobre o laudo pericial juntado às fls. 

554-574, no prazo de 10 (dez) dias.

Rafael Vinícius Silva Koch - Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68239 Nr: 1758-96.2017.811.0111

 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): João Marcelino Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO FONTOURA 

BAGANHA - OAB:12644

 Processo nº 1758-96.2017.811.0111 (Código 68239)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública Ambiental

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido:João Marcelino Maia

Vistos.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de JOÃO MARCELINO MAIA, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, em audiência de mediação/conciliação, a 

parte requerida aceitou parcialmente a proposta de acordo ofertada pelo 

Ministério Público, consoante ata da audiência inclusa (ref.31) e lançou 

contraproposta ao requerente apenas quanto ao item 1, informando que 

só poderá apresentar projeto de recuperação da área efetivamente 

pertencente ao requerido (47,8088 hectares).

Instado, o Ministério Público anuiu com a contraproposta e pugnou pela 

homologação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requerrem a homologação do acordo e, em 

consequência, a extinção do processo.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Sem custas judiciais.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

devidas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58220 Nr: 1270-15.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1270-15.2015.811.0111 (Código 58220)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: SICREDI NORTE-MT

Executado: Paulo Cesar Donin

Vistos.

Permaneçam os autos SUSPENSOS, conforme sentença de Ref. 21.

Intimem-se às partes para que se manifestem quanto ao integral 

cumprimento do acordo, sob pena de extinção.

Matupá (MT), 20 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58226 Nr: 1275-37.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1275-37.2015.811.0111 (Código 58226)

Classe – Assunto: Execução

Exequente:SICREDI NORTE-MT

Executado: Paulo Cesar Donin

Vistos.

Intimem-se às partes para que se manifestem quanto ao cumprimento 
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integral do acordo, sob pena de extinção.

Matupá (MT), 20 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55619 Nr: 1587-47.2014.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX MOTOCENTER LTDA ME, ROSIMARI DE 

FATIMA GRACIOLLI RAFAGNIN, IGOR RICARDO RAFAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1587-47.2014.811.0111 (Código 55619)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requerida: Fox Motocenter Ltda ME

Vistos.

Tendo em vista o teor do aviso de recebimento (ref.21), intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55899 Nr: 116-59.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARREIRA E CARREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 116-59.2015.811.0111 (Código 55899)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: HSBC Bank S.A.

Requerida: Carreira e Carreira Ltda ME

Vistos.

Considerando que a citação restou efetivada, intime-se a parte requerente 

para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65062 Nr: 2703-20.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENCIO JOSE MARTINS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo de Freitas Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2703-20.2016.811.0111 (Código 65062)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Juvêncio José Martins Neto

Requerido: Everaldo de Freitas

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão retro (ref.8), intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62181 Nr: 525-16.2017.811.0030

 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: Adelino da Silva Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária.

Colhe-se, pelas alegações das partes, que a possibilidade de acordo é 

remota, oportunidade em que saneio o feito em gabinete, máxime, em prol 

do princípio da celeridade e economia processuais.

Não há nulidades, ante a inexistência de vícios respectivos.

 Fixo como ponto controvertido a procedência ou não do pleito inaugural e 

demais consectários legais.

 Defiro a produção de prova oral, depoimento pessoal e testemunhal e, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/07/2018, às 

16h30mim.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, em consonância com o que dispõe o art. 450 do CPC.

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

Atente-se a secretaria ao que dispõe o art. 454 do CPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do CPC.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21364 Nr: 1840-26.2010.811.0030

 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: Benedito Laércio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da petição 
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de fls. 202 e documentos que a instruem, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22349 Nr: 944-46.2011.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimado o patrono do recuperando para manifestar acerca 

do cálculo de pena, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 48930 Nr: 581-20.2015.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicred Cooperativa de Crédito - Adm. de Consórcio 

Sicred Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Camargo & Cia. Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o requerimento de ref. 61.

Em detida análise dos autos, verifico através das informações 

colacionadas, no sentido de que até o momento não foi encontrada a 

requerida, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e 

citação.

Desta feita, acolho o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, para que haja a localização do atual endereço da requerida.

Reitere-se ofício à comarca de Cuiabá, para que preste informações 

acerca da carta precatória.

Com o retorno, intime-se o requerente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42159 Nr: 1714-26.2017.811.0031

 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: GILSON FERNANDES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:

 INTIMO advogados das partes, para audiência de Conciliação, designado 

para o dia 26/07/2018, às 08:00 horas, Edificio do Fórum da Comarca de 

Nortelânia/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42159 Nr: 1714-26.2017.811.0031

 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: GILSON FERNANDES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON GEORGE RAMOS - 

OAB:11237-B, MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - 

OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º, do CPC impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), 

Dra. MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES, OAB/MT 23959-O, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

26/07/2018 às 08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39044 Nr: 177-92.2017.811.0031

 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: Thiago Willan Souza de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), da data designada da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/07/2018, às 15h:00min, 

bem como para r. despacho proferido , a seguir transcrito: Considerando a 

manifestação ministerial retro, designo o dia 05/07/2018, às 15h00min para 

a realização de audiência de instrução e julgamento. Considerando o 

pedido de produção de prova oral e testemunhal da parte autora, consigno 

que, as partes deverão depositar o rol em cartório, no prazo de 05 (cinco) 

dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do §2º 

do artigo 455, NCPC. Diante, suspensão dos serviços da Defensoria 

Pública nesta Comarca, NOMEIO como defensor dativo da requerida o Dr. 

Edivaldo de Sá Teixeira, OAB/MT 18.598-O, para o exercício de tal munus, 

a qual deverá ser intimado, para que diga se aceita a nomeação no prazo 

de 10 (dez) dias. Aceitando o encargo, deverá promover o efetivo 

andamento do feito, no prazo legal. Cientifique-se o Ministério Público. 

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário."

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57707 Nr: 1718-80.2017.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMP E 

EPP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE MORAES NANNINI - 

OAB:OAB/SP 135.639, EDUARDO JOSE DE ANDRADE - OAB:315257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista ao advogado da 

parte requerente para se manifestar sobre o mandado de busca e 

apreensão do Sr. Oficial de Justiça de ref: 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49693 Nr: 620-31.2015.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR ALVES MALHEIROS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE ALVES MARÇAL - 

OAB:19483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, § 4º do NCPC e do artigo 701, XVIII da CNGC, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de abrir vista ao advogado da 

parte exequente para que se manifestar sobre o mandado de penhora 

negativo do Sr. Oficial de Justiça de ref: 27.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58499 Nr: 2099-88.2017.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCTML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o 

endereço para que seja realizada a nova tentativa de busca e apreensão 

e, no mesmo prazo, efetue o pagamento e comprovação da diligência do 

competente oficial de justiça.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35188 Nr: 523-41.2009.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. DA SILVA - ME, JOSÉ NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.148-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:OAB/MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente acerca do resultado negativo na hasta 

pública realizada no dia 23 de março de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 001/2018-DF - CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES - CONVOCAR 

as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas 

nesta para participarem do CADASTRO E HABILITAÇÃO, com a finalidade 

de obter recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das 

composições civis, das transações penais e suspensão condicional dos 

processos realizados na Vara de Execução Penal ou Juizado Criminal.

* O Edital n° 001/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30722 Nr: 396-76.2004.811.0091

 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: Dalila Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Raul Delgobo Albach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:OAB/MT 3.688-A, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211, 

Valentin Peron - OAB:OAB-MT 7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30722 – Autos n. 396-76.2004.811.0091

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Cuida-se de Inventário e Partilha de Bens sobre o espólio de Raul Delgobo 

Albach.

Às fls. 120, a inventariante pugnou pela desistência da ação.

Parecer do Ministério Público favorável à desistência às fls. 136/137.

Ante o exposto, sem maiores delongas e por tudo que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTA 

A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil.

Defiro o desentranhamento da certidão de óbito de fl. 07, devendo ser 

substituída por cópia.

 Eventuais remanescentes custas ficam pela parte requerente.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 76039 Nr: 360-43.2018.811.0091

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdJ, JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 360-43.2018.811.0091

Código: 76039

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação cível na qual as partes informam que foi entabulado 

acordo.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, em análise aos autos, verifico que as partes requereram a 

homologação do acordo entabulado.

Neste sentido, postula o artigo 487, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III – homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na 

reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

Desta forma, considerando que as partes transigiram, conforme petição 

acostada aos autos, hei por bem homologar o acordo entabulado entre as 

mesmas.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o ACORDO 

entabulado entre as partes para que surta os legais e jurídicos efeitos. Por 

consequência, JULGO E DECLARO extinto o processo com resolução do 

mérito, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais conforme acordado.

Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76952 Nr: 905-16.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Valéria Cordeiro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76952 - Autos n. 905-16.2018.811.0091 Despacho Vistos, etc. 
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Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. 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. Demais disso, compulsando os 

autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se em dissonância 

do proveito econômico pretendido pelo requerente, conforme dispõe o art. 

292 do Código de Processo Civil. Desta forma, intime-se o autor para, no 

prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, retificando o valor da causa, 

bem como para que comprovem a hipossuficiência alegada, ou não 

havendo comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de 

custas, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Por fim, intime-se 

a parte autora para que diga, em igual prazo, acerca de eventual 

propositura de liquidação de sentença na Ação Coletiva a que se refere 

na inicial. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 20 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76962 Nr: 911-23.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hozinete Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76962 - Autos n. 911-23.2018.811.0091 Despacho Vistos, etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Por outro lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que: 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. Demais disso, 

compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se 

em dissonância do proveito econômico pretendido pelo requerente, 

conforme dispõe o art. 292 do Código de Processo Civil. Desta forma, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, 

retificando o valor da causa, bem como para que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil. 

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos. Por fim, intime-se a parte autora 

para que diga, em igual prazo, acerca de eventual propositura de 

liquidação de sentença na Ação Coletiva a que se refere na inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

20 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75948 Nr: 299-85.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Golveia Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76948 Decisão Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida de custas e 

honorário advocatício, sendo que em relação a esses fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 829, §§ 1º e 2º, 

e 827, § 1º, ambos do CPC. O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, 

AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a 

primeira com o propósito de promover a citação da parte executada e a 

segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, 

caso o débito não seja quitado no prazo legal de 03 (três) dias. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado. A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

por este juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

10 (dez) dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. Por fim, 

quanto à restituição de valores recolhidos equivocadamente pela parte 

exequente (fls. 08/09), o pedido deve ser formulado nos termos da 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCA Nº 02/2011 – Versão 02, publicada no DJe 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – TJ/MT, Ed. nº 9464, 

disponibilizado em 26/01/2015. Cite-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 20 de junho de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74206 Nr: 1305-64.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LKdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74206 Vistos, etc. Inicialmente, à vista do estudo psicossocial de 

fls. 22/28, dando conta de possível ocorrência de alienação parental por 

parte do genitor, ora requerente, expeça-se carta precatória à Comarca 

de Aragarças/GO, a fim de realizar o estudo psicossocial na residência da 

genitora Lohanny Koch de Sousa pela equipe multidisciplinar daquele juízo, 

inclusive abordando os supostos indícios de alienação parental, devendo 

o relatório ser juntado aos autos no prazo de 30 dias. Por outro lado, 

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. Designo 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 06 de novembro de 

2018, às 16h10. Cite-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do CPC), acompanhada de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Não 

havendo interesse na conciliação, a requerida deverá informar no prazo 

do § 5º, do artigo 334, do Código de Processo Civil. Caso haja 

impossibilidade de comparecimento, mas interesse em realizar acordo, 

deverá, no mesmo prazo, consignar proposta. Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344). Postergo a análise liminar para após 

a juntada do relatório psicossocial e manifestação do Ministério Público. 

Cite-se e intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 20 de junho de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã
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Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 10/2018/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO NÍVEL SUPERIOR

* O Edital n. 10/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55216 Nr: 523-77.2015.811.0107

 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): Alexandre Dickmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a INTIMAÇÃO DO ADVOGADO 

DA PARTE REQUERIDA, para efetuar o pagamento do preparo das Cartas 

Precatórias a serem expedidas para as Comarcas de Cuiabá/MT; Vera/MT 

e Sorriso/MT, com finalidade de inquirição das testemunhas arroladas. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Pagamento a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta Precatória".

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-05.2015.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROBERTO GARCIA TERCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (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):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010070-05.2015.8.11.0107. REQUERENTE: EDUARDO ROBERTO GARCIA 

TERCAL REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. EDUARDO ROBERTO GARCIA TERCAL ajuizou 

ação indenizatória em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que faz parte do 

projeto de assentamento rural, assim residindo na área do antigo 

proprietário Sr. Miguel Damião Morais Dutra que teria feito um contrato com 

a promovida para o Programa de Eletrificação Rural no valor de R$ 

5.105,91, que teria sido pago uma parte como entrada e o valor 

remanescente de R$ 4.761,91 foi parcelado em 120 parcelas no valor de 

R$ 57,07 (ID5672130) a ser cobrado nas faturas de cobrança, ou seja, 

num período de 10 anos, mas a parte promovente alega que as parcelas 

estariam sendo cobrada indevidamente após o vencimento da última, 

desde janeiro/2013 a agosto/2015 e que a promovida não teria motivo para 

cobrança, pois as parcelas estariam quitadas. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito em dobro e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 5672177. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 5672206. A impugnação à contestação não foi 

apresentada. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação do 

pagamento dos valores das parcelas referentes ao contrato de 

eletrificação rural do período de janeiro/2013 a setembro/2015, pois 

estariam pagas todas as parcelas, torna-se imprescindível que a 

promovente comprove o pagamento da origem do suposto crédito, pois se 

trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em 

exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente 

quanto ao contrato juntado na ID 5672130, nota-se que as partes 

realizaram em comum acordo o contrato de eletrificação e a forma de 

pagamento, bem como a defesa da promovida alega a inadimplência das 

parcelas do contrato de eletrificação que ensejou a continuidade das 

cobranças nas faturas subsequentes com a correção do valor devido ao 

atraso. Apesar da parte promovente alegar que estão pagas as parcelas, 

em nenhum momento acostou aos autos comprovante de pagamento. 

Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o 

extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que 

evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da 

empresa promovida. Diante do contexto comprobatório dos autos, 

reconhece a existência do crédito em favor da parte promovida e, 

consequentemente, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como, a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil e 42, parágrafo 

único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o credor tenha agido 

com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em exame do conjunto fático 

probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de 

pagamento a maior. Vale lembrar que, incumbe à parte promovente a 

prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte promovida, quanto à 

existência de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da 

parte adversa (art. 373 do CPC). No presente caso, nota-se que a parte 

promovente não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos 

fatos constitutivos do seu direito, pois não comprovou que houve 
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pagamento além do devido. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, apreciando o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

============================= HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, 

cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-04.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010126-04.2016.8.11.0107. REQUERENTE: BENEDITO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. BENEDITO RODRIGUES DA SILVA ajuizou ação 

indenizatória em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou falha na prestação em sua Unidade 

Consumidora 6/116913-5, pois no início do mês de novembro/2016 a 

promovida interrompeu o fornecimento de energia sem justificativa e até o 

final do mês não teria restabelecido apesar das reclamações através dos 

protocolos de atendimento: 360395, 36054612, 36083528, 36162493, 

36486775. Alegou ainda que as vacinas contra febre aftosa teriam sido 

prejudicadas pela falta de energia, bem como outros produtos, assim 

tendo prejuízo material no valor de R$ 655,00. Ao final, postulou a 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 5673388 e arguiu a preliminar de 

incompetência por necessidade de perícia. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 5673372 e a impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 5673393. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Incompetência 

em razão da matéria. Complexidade da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova pericial 

técnica para apurar a média de consumo se foi efetivamente consumida 

pela parte promovente, visto que o pedido de produção de prova técnica 

não foi reiterado nem na audiência de conciliação e nem na impugnação à 

contestação, estando a prova preclusa. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria de 

complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e 

julgar a presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Em exame a 

narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Interrupção de energia elétrica. Em 

se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço tem o 

dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da 

redação do artigo 22 do CDC: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Ademais, as 

concessionárias de energia elétrica devem prestar um serviço adequado a 

todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, 

continuidade e eficiência, dentre outras, conforme dispõe o artigo 140, § 

1º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, in verbis: Art. 140. A 

distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do 

fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus 

consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de 

interesses individuais, coletivos ou difusos. § 1º Serviço adequado é o 

que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. Destaca-se que não caracteriza ineficiência do 

serviço a interrupção ocasionada em situação emergencial que ofereçam 

risco iminente de danos a pessoas, bens, ao funcionamento do sistema 

elétrico, bem como em caso fortuito ou de força maior. Também não 

caracteriza ineficiência a interrupção realizada após prévia notificação 

para manutenção na rede e em caso de inadimplência. Neste sentido é o 

preconiza artigo 140, § 3º da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL: § 

3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, observado o 

disposto no Capítulo XIV, a sua interrupção: I – em situação emergencial, 

assim caracterizada a deficiência técnica ou de segurança em instalações 

de unidade consumidora que ofereçam risco iminente de danos a 

pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou, ainda, o caso 

fortuito ou de força maior; ou II – após prévia notificação, por razões de 

ordem técnica ou de segurança em instalações de unidade consumidora, 

ou pelo inadimplemento do consumidor, considerado o interesse da 

coletividade. Desta forma, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica que não se amolda as exceções acima identificadas, caracteriza 

ineficiência do serviço e, consequentemente, conduta ilícita. Neste sentido: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE 

ENERGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR DA 

CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO CASO EM 

CONCRETO. 1. Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que 

é possível a condenação da concessionária de energia elétrica em danos 
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morais quando interrompido, de forma injustificada, o fornecimento deste 

serviço público ao consumidor/usuário. 2. No caso em concreto, foi com 

base nas provas e nos fatos constantes dos autos que o Tribunal de 

origem reconheceu que a conduta da recorrente gerou danos que devem 

ser reparados. A esse respeito, tanto o reconhecimento da conduta ilícita 

quanto a quantia estipulada a título de danos morais, quando atende aos 

critérios de justiça e razoabilidade, são matérias que não podem ser 

revisadas na via recursal eleita, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 

Precedentes do STJ. 3. Este mesmo enunciado sumular - Súmula 7/STJ - 

impede também o reexame dos honorários advocatícios, tendo em vista 

que foram fixados em valores compatíveis com as cláusulas gerais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Inviável o conhecimento da 

divergência jurisprudencial suscitada no caso em tela ante a ausência de 

violação conhecível em sede de recurso especial. 5. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (STJ AgRg no AREsp 181.778/PA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2012, 

DJe 08/10/2012). No presente caso, nota-se que não se trata de 

interrupção por inadimplemento, pois como se averigua na ID 5673253, 

verifica-se que as faturas pretéritas foram todas devidamente quitadas. 

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao 

fornecedor dos serviços, visto que o consumidor tem direito a facilitação 

de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se pela falha na prestação de serviço. 

Portanto, no caso em exame, considerando a interrupção ocorrida no início 

de novembro/2016 , já que a parte reclamada não comprovou a 

inexistência da interrupção ou a caracterização de uma das hipóteses 

permitidas, encontra-se caracterizado o ato ilícito. Dano moral. O dano 

moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da 

honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao 

passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que demora no restabelecimento da 

energia causou prejuízo (ID 5673282), é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade de bens, na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o 

condão proporcior sentimentos indesejados como frustração, angustia e 

ansiedade. Ademais, destaca-se que o bem indisponibilizado se trata de 

ferramenta de trabalho, situação em que dimensiona o transtorno 

suportado pelo consumidor. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO CDC – NÃO ENTREGA DO PRODUTO 

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a empresa 

fornecido o serviço a contento, pois, o produto adquirido pelo consumidor 

sequer foi entregue, a despeito do regular pagamento das parcelas 

contratadas, resta cabalmente comprovado a lesão moral por ele sofrida e 

o nexo causal com a conduta ilícita. No caso, o dano moral restou 

configurado, não se tratando de simples descumprimento contratual, uma 

vez que ultrapassou os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos 

da personalidade do consumidor. A indenização arbitrada se mostra 

capaz de atender as condições pessoais de quem suportou o dano, o 

caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entende-se como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$ 4.000,00. Dano material Quem ocasiona dano 

material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). 

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser 

materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto na 

modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise 

do caso, nota-se que a parte promovente alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência da perda de 

produtos e das vacinas contra febre aftosa, no valor de R$ 655,00. Em 

exame do conjunto probatório, mormente quanto a nota fiscal das vacinas 

juntada com a inicial (ID 5673282), nota-se que o dano material 

encontra-se devidamente comprovado no valor indicado na nota fiscal de 

R$ 255,00, embora o postulado seja de R$ 655,00 não foi acostado 

documento que comprovasse este valor, fazendo a parte promovente jus 

à indenização pelos danos materiais no importe de R$ 255,00. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) rejeitar a preliminar arguida e 02) julgar 

parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. 

AgInt no AREsp 703055/RS); b) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais) a 

título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro 

rata, a partir do efetivo prejuízo (04/11/2016, ID 5673282), cf. Súmula 43 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

============================================ HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-51.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GRENZEL GOI JACOBS (REQUERENTE)

VANESSA GRENZEL GOI JACOBS - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRIGIDA FIOS CONFECCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GARBUGGIO OAB - PR47565 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010043-51.2017.8.11.0107. REQUERENTE: VANESSA GRENZEL GOI 

JACOBS - ME, VANESSA GRENZEL GOI JACOBS REQUERIDO: BRIGIDA 

FIOS CONFECCOES LTDA - EPP Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

PRELIMINAR A parte promovida alega que é ilegítima para configurar no 

polo ativo a proprietária Sra VANESSA GRENZEL GOI JACOBS na 

demanda, compulsando os documentos, observa-se que a proprietária 

apenas representa a pessoa jurídica VANESSA GRENZEL GOI JACOBS - 

ME, dessa feita, rejeita-se a preliminar. ADMISSIBILIDADE Da 

admissibilidade da empresa pleitear em juízo está estabelecida na Lei nº 

9.099/95 em seu artigo 8° conforme redação abaixo: § 1o Somente serão 

admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: II - as pessoas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 

de dezembro de 2006; A autora é microemprensa, nos termos da 

documentação acostada a exordial fica evidenciado que não há vícios 

quanto a Microempresa configurar como parte reclamante no polo ativo da 

demanda. Passo a análise do MÉRITO. FUNDAMENTO E DECIDO A 

promovente é empresa com sede na cidade Nova Ubiratã, alegou que no 

dia 14/02/2017, esteve na cidade de Maringá-PR, realizando compras com 

outros comerciantes do Estado de Mato Grosso, e que adquiriu produtos 

junto a empresa promovida, na qual foram emitidas 04 (quatro notas 

fiscais n°: 000.004.851, 000.004.852, 000.004.853 e 000.004.854), 

conforme ID 5673658. Quando retornava ao Estado, ao chegar na cidade 

de Itiquira-MT, o veículo em que estava passou por uma fiscalização 

corriqueira pelo órgão da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso e durante esta fiscalização interestadual a requerente apresentou 

as Notas Fiscais das compras de suas mercadorias, sendo que todas 

foram emitidas pela empresa requerida, mas a promovente foi 

surpreendida com a informação dada pela fiscalização que após uma 

consulta no sistema fazendário da SEFAZ-MT, foi constatado que as 4 

Notas Fiscais NF-e n° 000.004.851; 000.004.852; 000.004.853 e 

000.004.854 encontravam-se canceladas. Assim, a promovente alegou ter 

passado por enorme transtorno, pois teve naquele momento toda sua 

mercadoria apreendida ante o cancelamento indevido das referidas notas 

fiscais por parte da empresa requerida, conforme Termo de Apreensão e 

Depósito n° 1128855-3 (ID 5673647), para que sua mercadoria fosse 

liberada foi necessária a emissão e pagamento de uma Nota Fiscal Avulsa 

n° 3452045 no valor de R$ 486,55 (ID 5673633). A parte promovida alega 

que adotou todas as medidas para resolver o problema, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar suposto 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, verifica-se que a ré, muito embora tenha afirmado que 

tomou todas as providências no sentido de amenizar os efeitos do 

ocorrido na fiscalização, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o 

comprovante de pagamento da nota avulsa em decorrência do equivoco 

no cancelamento das notas fiscais feito pela promovida. O documento 

deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. No que se refere ao 

pedido de indenização por dano moral, vê-se que inexistem nos autos 

elementos suficientes a caracterizar a violação da honra objetiva da parte 

requerente. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO 

DE CONTA ATRAVÉS DE BOLETO GERADO PELA INTERNET. BANCO QUE 

NÃO RECEBEU O VALOR DEBITADO. BOLETO ADULTERADO. QUEBRA 

DE SEGURANÇA NA RELAÇÃO CONTRATUAL. FRAUDE. 

VULNERABILIDADE DO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE DESDE QUE O ILÍCITO OFENDA A HONRA OBJETIVA DA 

EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À REPUTAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 

DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (...). 2. No que 

tange ao pedido de danos morais, não assiste razão ao reclamante. Isto 

porque, é possível que a pessoa jurídica sofra danos morais e seja 

indenizada por isso (súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, 

referido dano não se presume, sendo necessário que a pessoa jurídica 

comprove a ofensa à sua honra objetiva. Em que pesem as alegações de 

dano da parte autora, em nenhum momento restou comprovado que a 

honra objetiva da pessoa jurídica foi afetada. Em sua inicial, a parte 

apenas alega a existência de ofensa moral diante do erro bancário. (...) 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto. (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0006083-93.2015.8.16.0031/0 - Guarapuava - Rel.: 

Manuela Tallão Benke - - J. 13.11.2015). Nesse contexto, os direitos da 

personalidade são “imanentes” à pessoa humana, podendo ser em certas 

situações extensíveis às pessoas jurídicas, mas nunca aqueles direitos 

cuja própria existência esteja direta e indissociavelmente ligada à 

personalidade humana. Assim, não sendo a pessoa jurídica titular de 

“honra subjetiva”, mas sendo titular de honra “objetiva”. Trata-se de “honra 

objetiva” da pessoa jurídica, que é distinta da honra subjetiva dos 

indivíduos que a compõem. Aqueles danos que podem ser causados 

exclusivamente à honra subjetiva “não” podem ser experimentados pela 

pessoa jurídica, tais como, angústia, dor, sofrimento, abalos psíquicos, 

dignidade, humilhação, autoestima, desestabilidade emocional, desconforto 

etc. Isto porque, a pessoa jurídica “não” é titular de corpo ou psiquismo, 

não sendo capaz, portanto, de experimentar dor ou emoção. A distinção 

entre honra subjetiva e honra objetiva para fins de indenizabilidade de 

dano moral da pessoa jurídica já foi feita em paradigmático acórdão do 

Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do ministro Ruy Rosado de 

Aguiar. Deste modo, a verdadeira quaestio iuris não é saber “se” a pessoa 

jurídica pode experimentar dano moral, o que já é matéria, inclusive, 

sumulada (STJ 227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”), mas, sim, 

“quando e como” ela pode sofrer dano moral. E, em se tratando de pessoa 

jurídica, o “dano moral” sempre será “objetivo” e nunca subjetivo, haja 

vista, como dito, não ser ela titular de honra subjetiva, e apenas e tão 

somente de honra objetiva. Logo, os elementos constantes dos autos não 

são suficientes para deferimento do pleito a título de danos morais para a 

pessoa jurídica. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para que a parte promovida restitua o dano material para a parte 

promovente no valor de R$ 486,55 (quatrocentos e oitenta e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a 

partir do efetivo prejuízo (15/02/2017, ID 5673633), cf. Súmula 43 do STJ), 

e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir 

da citação. Outrossim, INDEFIRO a pretensão indenizatória por danos 

morais. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Nova Ubiratã, 12 de Junho de 2018. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000017-79.2018.8.11.0107. REQUERENTE: MARIA REGINA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. MARIA 

REGINA PEREIRA DA SILVA ajuizou ação indenizatória em desfavor do 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Em síntese, alegou que não tem 

relação contratual com a parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

12672611. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de 

dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12681240 e 

impugnação à contestação apresentada na ID 12747138. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e de 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 365,09 e R$ 461,81, torna-se imprescindível que a 

empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se 

trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não 

foi juntado nos autos nenhum documento probatório pela parte reclamada 

(ID 12672611). Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano 

moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. 

Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 

11937318), em regra, é suficiente para presumir a existência de dano 

moral na modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano 

in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a 

imagem do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de 

crédito, como também proporcionando sentimentos indesejados como 

frustração, angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. 

Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido 

de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano 

moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 

1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) 

(STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) 

Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente 

caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido nestes 

autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência dos débitos 

de R$ 365,09 (trezentos e sessenta e cinco reais e nove centavos) e de 

R$ 461,81 (quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos); 

b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso (17/01/2014, ID 11937318) por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte promovida 

no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais); Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os 

efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

Clementino Juíza Leiga ==================================== 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que 

produza seus jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 

26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000036-22.2017.8.11.0107. REQUERENTE: SILVIO ROSA SANTOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. SILVIO ROSA SANTOS 

DA CONCEICAO ajuizou ação indenizatória em desfavor da VIVO S.A. Em 

síntese, alegou que desconhece o débito com a parte promovida que 

resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 10218847. No mérito, sustentou a inexistência de culpa 

e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

10094030 e apresentou impugnação à contestação na ID 10294792. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 140,90, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistemas e 
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relatório de chamadas pela reclamada (ID 10218847, fl. 8, 9, 10, 14, 15 e ID 

10218850), aos quais não têm o condão probatório, pois se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 9480989), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da 

Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há restritivos 

pré-existentes ao discutido nestes autos. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 140,90 (cento e quarenta reais e noventa centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga ============================= HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, 

intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000018-64.2018.8.11.0107. REQUERENTE: GERMANO MUNIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. GERMANO MUNIZ DE SOUZA ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. 

Em síntese, alegou que desconhece o débito com a promovida que 

ensejasse a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ao final, postulou a indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação na ID 12623867 e arguiu a 

preliminar de inépcia por carência da ação. No mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância 

de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12681542 e 

impugnação à contestação foi apresentada na ID 12874975. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Considera-se inepta a petição inicial que não possui 

pedido ou causa de pedir, ou quando o pedido for indeterminado. Além 

destas hipóteses, considera-se também inepta a petição inicial com 

narrativa de fatos que não decorrerem logicamente a conclusão ou que 

contenha pedidos incompatíveis entre si. Esta é a regra preconizada pelo 

artigo 330, § 1º, do CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 

I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe 

faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si. Em se tratando de ação da competência 

dos Juizados Especiais, o rigor processual deve ser flexibilizado para que 

não sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95). Afinal, o pedido deve ser formalizado de forma simples e 

sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação 

sem a representação de advogados para causas até 20 salários mínimos 

(art. 9º da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar 

que, as petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem 

observar o mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte a 

parte promovida exercer seu direito de defesa. Todavia, não pode também 

ignorá-las para que não seja comprometida a economia e a celeridade 

processual. Neste sentido são os precedentes desta Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE 

INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE 

ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA 

INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, 

vigentes no sistema dos juizados especiais, a reclamação realizada no 

PROCON pode ser recebida como petição inicial, mormente quando 

possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de prejuízo para a 

parte ex adversa, que pôde se defender de todas as alegações da 

exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data 

da publicação no DJE 17/07/2013). Em exame do caso concreto, nota-se 

que a petição inicial possui causa de pedir com narrativa compreensível 

dos fatos e pedidos determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que 

a petição inicial foi devidamente compreendida pela defesa, 

proporcionando a parte diversa plena condições de defesa, bem como, o 
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julgamento de mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 202,74, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos Instrumento 

particular de cessão de direitos de créditos feito pelo Banco do Brasil (ID 

12623882) para a parte promovida, mas não há nenhuma comprovação de 

constituição de débito pela parte promovente com a reclamada. Assim, 

pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11937351), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano in re ipsa). 

Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11937351, não obstante 

existir negativação anterior, esta encontra-se sub judice, assim não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo anterior (ID 11937351) e este esteja em 

discussão judicial, não afasta o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 2.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza 

com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 

infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) 

rejeitar a preliminar arguida e 02) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) declarar a inexistência 

do débito de R$ 202,74 (duzentos e dois reais e setenta e quatro 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

================================= HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, 

intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-49.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO MUNIZ DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000019-49.2018.8.11.0107. REQUERENTE: GERMANO MUNIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. GERMANO MUNIZ DE 

SOUZA ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO BRADESCO 

S.A. Em síntese, alegou que não possui relação contratual com a 

promovida que ensejasse a negativação de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ao final, postulou a indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

12755802 e arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 12681719 e impugnação à 

contestação foi apresentada na ID 12875079. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte promovente ter imputado à parte promovida a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual da parte promovente. Portanto, não 

havendo razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de R$ 115,62 e de R$ 167,52, torna-se imprescindível que 

a empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se 

trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não 

foi juntado nos autos pela promovida nenhuma comprovação de 

constituição de débito pela parte promovente. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11937374), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano in re ipsa). 

Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11937374, não obstante 

existir negativação posterior, esta encontra-se sub judice, assim não tem 

o condão da presunção de que a parte promovente é um devedor 

contumaz. Por essas razões, não incide no presente caso o teor da 

Súmula 385 do STJ, havendo dano moral caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outro restritivo posterior (ID 

11937374) e este esteja em discussão judicial, não afasta o dano moral, é 

inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em patamar 

inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação 

do dano moral a quantia de R$ 2.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: 01) rejeitar a preliminar arguida e 02) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência dos débitos de R$ 115,62 (cento e quinze reais e 

sessenta e dois centavos) e de R$ 167,52 (cento e sessenta e sete reais 

e cinquenta e dois centavos); b) condenar a parte promovida pagar à 

parte promovente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) determinar que a parte promovida 
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no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 

1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

================================== HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e 

regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, 

intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-34.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO MUNIZ DE SOUZA (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):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000020-34.2018.8.11.0107. REQUERENTE: GERMANO MUNIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. GERMANO MUNIZ DE 

SOUZA ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFONICA BRASIL 

S.A. Em síntese, alegou que não possui vínculo contratual com a 

promovida que ensejasse a negativação de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Ao final, postulou a indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 

12732062 e arguiu a preliminar de ausência de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada 

na ID 12683122 e impugnação à contestação foi apresentada na ID 

12875156. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Preliminar. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a 

Teoria da Asserção, o simples fato de a parte promovente ter imputado à 

parte promovida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da 

tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a 

demonstração de seu interesse processual. Entender de forma contrária 

violaria frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) 

INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez constatada a não-observância de 

tais regras básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela 

pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

satu assertionis ("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa 

feita pelo demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse 

processual exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, 

ademais, foi constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso 

implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” 

(STJ REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em 

análise do caso concreto, nota-se que a simples alegação contida na 

inicial de que a parte promovida causou dano moral à parte promovente é 

suficiente para evidenciar o interesse processual da parte promovente. 

Portanto, não havendo razão a arguição preliminar de ausência de 

interesse processual, rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame 

a narrativa das partes, nota-se que para a solução do presente conflito 

independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem 

ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 

do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade, o dano moral e litigância de má-fé. Assim, 

estando delimitado o conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e 

jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança 

indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora 

o devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 151,36, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 

12732062, fl. 10, 11, 12), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11937597), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano in re ipsa). 

Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11937597, não obstante 

existir negativação anterior, esta encontra-se sub judice, assim não tem o 

condão da presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. 

Por essas razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do 

STJ, havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 
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existência de outro restritivo anterior (ID 11937597) e este esteja em 

discussão judicial, não afasta o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Portanto, sopesando estes 

critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$ 2.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) rejeitar a 

preliminar arguida e 02) julgar procedente os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para; a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 151,36 (cento e cinquenta e um reais e trinta e seis 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

============================================== HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000009-05.2018.8.11.0107. REQUERENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. RAIMUNDO 

FRANCISCO DA COSTA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que não possui relação 

contratual com a promovida que ensejasse a negativação de seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a indenização por 

danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 12599990 e arguiu a preliminar inépcia da inicial. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 12558232 e impugnação à 

contestação foi apresentada na ID 12744036. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Inépcia. Considera-se inepta a petição inicial que não possui pedido ou 

causa de pedir, ou quando o pedido for indeterminado. Além destas 

hipóteses, considera-se também inepta a petição inicial com narrativa de 

fatos que não decorrerem logicamente a conclusão ou que contenha 

pedidos incompatíveis entre si. Esta é a regra preconizada pelo artigo 330, 

§ 1º, do CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for 

inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Em se tratando de ação da competência dos 

Juizados Especiais, o rigor processual deve ser flexibilizado para que não 

sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95). Afinal, o pedido deve ser formalizado de forma simples e 

sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação 

sem a representação de advogados para causas até 20 salários mínimos 

(art. 9º da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar 

que, as petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem 

observar o mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte a 

parte promovida exercer seu direito de defesa. Todavia, não pode também 

ignorá-las para que não seja comprometida a economia e a celeridade 

processual. Neste sentido são os precedentes desta Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE 

INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE 

ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA 

INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, 

vigentes no sistema dos juizados especiais, a reclamação realizada no 

PROCON pode ser recebida como petição inicial, mormente quando 

possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de prejuízo para a 

parte ex adversa, que pôde se defender de todas as alegações da 

exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data 

da publicação no DJE 17/07/2013). Em exame do caso concreto, nota-se 

que a petição inicial possui causa de pedir com narrativa compreensível 

dos fatos e pedidos determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que 

a petição inicial foi devidamente compreendida pela defesa, 

proporcionando a parte diversa plena condições de defesa, bem como, o 

julgamento de mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$ 97,31, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de 

sistemas (ID 12599990, fl.7), as quais não têm o condão probatório, pois 

se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, 

pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11737427), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano in re ipsa). 

Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 
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inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11737427, não obstante 

existir negativação posterior, esta não tem o condão da presunção de que 

a parte promovente é um devedor contumaz. Por essas razões, não incide 

no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, havendo dano moral 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo posterior (ID 11737427), não afasta o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, sopesando estes critérios 

e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para; a) 

declarar a inexistência do débito de R$ 97,31 (noventa e sete reais e trinta 

e um centavos); b) condenar a parte promovida 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); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000010-87.2018.8.11.0107. REQUERENTE: FRANCIELE MOREIRA LOPES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. FRANCIELE MOREIRA 

LOPES ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFONICA BRASIL 

S.A. Em síntese, alegou que não possui relação contratual com a parte 

promovida que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação na ID 12620011 e arguiu preliminar de inépcia da 

inicial. No mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano 

moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 12558021 e 

apresentou impugnação à contestação na ID 12744547. É a síntese do 

necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Preliminar. Inépcia. Considera-se inepta a petição inicial que não possui 

pedido ou causa de pedir, ou quando o pedido for indeterminado. Além 

destas hipóteses, considera-se também inepta a petição inicial com 

narrativa de fatos que não decorrerem logicamente a conclusão ou que 

contenha pedidos incompatíveis entre si. Esta é a regra preconizada pelo 

artigo 330, § 1º, do CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 

I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe 

faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si. Em se tratando de ação da competência 

dos Juizados Especiais, o rigor processual deve ser flexibilizado para que 

não sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95). Afinal, o pedido deve ser formalizado de forma simples e 

sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação 

sem a representação de advogados para causas até 20 salários mínimos 

(art. 9º da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar 

que, as petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem 

observar o mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte a 

parte promovida exercer seu direito de defesa. Todavia, não pode também 

ignorá-las para que não seja comprometida a economia e a celeridade 

processual. Neste sentido são os precedentes desta Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE 

INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE 

ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA 

INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, 

vigentes no sistema dos juizados especiais, a reclamação realizada no 

PROCON pode ser recebida como petição inicial, mormente quando 

possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de prejuízo para a 

parte ex adversa, que pôde se defender de todas as alegações da 

exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data 

da publicação no DJE 17/07/2013). Em exame do caso concreto, nota-se 

que a petição inicial possui causa de pedir com narrativa compreensível 

dos fatos e pedidos determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que 

a petição inicial foi devidamente compreendida pela defesa, 

proporcionando a parte diversa plena condições de defesa, bem como, o 

julgamento de mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia. 
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Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência do 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança indevida. Existência do crédito. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou nos restritivos de 

crédito no valor de R$ 168,82, R$ 119,97 e R$ 132,70, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que não foi juntado nos autos documento que 

comprovasse a constituição do débito com a parte promovida ou que 

tenha o condão probatório de relação contratual. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11737621), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) indeferir a preliminar arguida 02) 

julgar procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) 

declarar a inexistência dos débitos de R$ 168,82 (cento, sessenta e oito 

reais e oitenta e dois centavos), R$ 119,97 (cento e dezenove reais e 

noventa e sete centavos) e R$ 132,70 (cento, trinta e dois reais e setenta 

centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela d. juíza 

leiga, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, na forma do 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova 

Ubiratã/MT, 26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000011-72.2018.8.11.0107. REQUERENTE: LAUZELINA CANUTO DA 

ROCHA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. LAUZELINA 

CANUTO DA ROCHA ajuizou ação indenizatória em desfavor da 

TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, alegou que não possui relação 

contratual com a parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 12628436. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada 

na ID 12559359 e apresentou impugnação à contestação na ID 12745510. 

É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 
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crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 184,48, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas telas de sistemas (ID 

12628436, fl. 8, 9, 10, 11), as quais não têm o condão probatório, pois se 

tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11737635), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a prática de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC acompanhada do 

elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento 

do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado;VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não destoa a 

jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA 

EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS 

MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO HÍGIDO O 

RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência dos débitos de R$ 168,82 (cento, sessenta e oito reais e 

oitenta e dois centavos), R$ 119,97 (cento e dezenove reais e noventa e 

sete centavos) e R$ 132,70 (cento, trinta e dois reais e setenta centavos); 

b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); d) 

indeferir o pedido de litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-89.2010.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA DOS SANTOS NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEI E. COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010121-89.2010.8.11.0107. REQUERENTE: AMERICA DOS SANTOS 

NUNES REQUERIDO: EDILEI E. COSTA PROJETO DE SENTENÇA I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na cobrança de aluguéis atrasados, foi realizado acordo em audiência de 

conciliação na ID 5666952 entre as partes, mas a parte promovida não 

teria cumprido o acordo celebrado. Ao final, manifestou a parte 

promovente na ID 5666982 requerendo o devido cumprimento. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO Determinada a intimação da parte autora para 

no prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre o prosseguimento da 

ação, contudo o requerente acabou por desatender a determinação, vez 

que não aportou aos autos nenhuma manifestação para o prosseguimento 

do feito. De consequência não resta outra medida, senão aquela prevista 

no art. 485, III do CPC/2015, uma vez que desatendida a determinação para 

emenda na forma deste dispositivo. III – DISPOSITIVO Por tais argumentos 

é que OPINO pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da ação, com 
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base na norma do art. 485, III do CPC/2015. Intime-se. Preclusas as vias de 

impugnação, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela d. juíza 

leiga, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, na forma do 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova 

Ubiratã/MT, 26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-57.2018.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADINA GERALDO BETT (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):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

1000012-57.2018.8.11.0107. REQUERENTE: ADINA GERALDO BETT 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. ADINA GERALDO BETT 

ajuizou ação indenizatória em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. Em 

síntese, alegou que não possui relação contratual com a promovida que 

ensejasse a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Ao final, postulou a indenização por danos morais. Devidamente citada, a 

parte promovida apresentou contestação na ID 12628627. No mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

arguiu litigância de má-fé. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

12560517 e impugnação à contestação foi apresentada na ID 12745697. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 163,09, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado 

nos autos apenas telas de sistemas (ID 12628627, fl.8, 9, 10, 11, 12 a 17), 

as quais não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos 

apócrifos e produzidos unilateralmente. Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 11737978), em 

regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modidade subjetiva (dano in re ipsa). 

Isto porque o restritivo de crédito tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade. A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante 

a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no 

AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano 

(Súmula 385 do STJ). Todavia, por meio da ID 11737978, não obstante 

existir negativação posterior, esta não tem o condão da presunção de que 

a parte promovente é um devedor contumaz. Por essas razões, não incide 

no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, havendo dano moral 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo posterior (ID 11737978), não afasta o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, sopesando estes critérios 

e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

3.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se caracteriza com a 

prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC 

acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 

fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente 
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infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

(ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA 

LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA QUE REJEITOU OS 

ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, MANTENDO 

HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA 

SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de 

recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, 

devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo 

ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o 

que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração 

acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da 

apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 

563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte promovente ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para; a) declarar a inexistência do débito de R$ 163,09 (cento e 

sessenta e três reais e nove centavos); b) condenar a parte promovida 

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); c) determinar que a parte 

promovida no prazo de 5 dias, independentemente do trânsito em julgado 

(artigo 1.012, inciso VI do CPC), providencie a exclusão do restritivo de 

crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais); d) indeferir o pedido de litigância de má-fé. 

Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-79.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010121-79.2016.8.11.0107. REQUERENTE: FABIANA SILVA REQUERIDO: 

LOJAS RIACHUELO Vistos etc. FABIANA SILVA ajuizou ação indenizatória 

em desfavor da LOJAS RIACHUELO. Em síntese, alegou que desconhece 

o débito com a parte promovida que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome, pois teria sido vítima de fraude conforme o Boletim de 

Ocorrência acostado na ID 5673214 e ID 5673221, buscou solucionar o 

problema com a promovida, mas não teria resolvido. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida apresentou 

contestação na ID 9466642. No mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

9495441 e a impugnação à contestação apresentada na ID 9525910. É a 

síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência do crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Existência do 

crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o 

devedor que não efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo 

estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão que justifique a 

obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). 

Desta forma, para que a mora seja efetivamente constituída, necessário 

que haja prova de fato ou omissão praticado pelo devedor. No caso, 

considerando que a parte promovente nega a existência da obrigação que 

resultou no restritivo de crédito no valor de R$ 126,38, torna-se 

imprescindível que a empresa promovida comprove a origem do seu 

suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos 

autos, nota-se que foi juntado aos autos pela promovida a realização de 

consulta de restrição de crédito em nome da parte promovente com 

anotações por outras empresas, observa-se que todas foram excluídas, 

assim persistindo apenas a inscrição com a promovida conforme 

documento ID 9466673. No entanto, em sede de impugnação, a parte 

reclamante esclareceu que não reconhece o débito em questão, que 

buscou resolver a situação de forma administrativa com a promovida da 

mesma forma que fez com as demais que inscreverem seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito em decorrência da fraude (ID 5673221). 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Dano moral. O 

dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na 

esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio 

social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do 

nome do consumidor nas instituições de restrição ao crédito (ID 5673211), 

em regra, é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva (dano in re 

ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do 

consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, como 

também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 
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caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entende-se como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 126,38 (cento e vinte e seis reais e trinta e oito centavos); b) 

condenar a parte promovida pagar a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ); c) determinar que a parte promovida no prazo de 5 dias, 

independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), 

providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte 

promovente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela d. juíza 

leiga, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, na forma do 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova 

Ubiratã/MT, 26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010102-73.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINEIDE CAMPOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010102-73.2016.8.11.0107. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: FRANCINEIDE CAMPOS DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na a ação de 

cobrança, assim pleiteando a condenação ao pagamento da parte 

promovida. Contudo, conforme ID 5673128 as partes celebraram um 

acordo extrajudicial e compuseram um acordo, estabelecido entre estes, 

solicitando a HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção 

do feito com resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo havido entre as partes para que 

surtam os efeitos jurídicos e legais, no caso entre a parte autora 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME e a parte promovida FRANCINEIDE 

CAMPOS DA SILVA, segundo Acordo constante no ID de nº. 5673128, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento em face de 

pedido de execução. Eventual descumprimento do acordo deve ser 

promovido em fase de cumprimento de sentença. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

Souza Clementino Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, 

cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-81.2017.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA DA SILVA DE MATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010041-81.2017.8.11.0107. REQUERENTE: AUREA DA SILVA DE 

MATTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. AUREA DA SILVA 

DE MATTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor do BANCO DO 

BRASIL. Em síntese, alegou que a parte promovida descontou de sua 

conta corrente o valor de R$ 1.022,30 no dia 03 referente a parcela de um 

empréstimo consignado que teria realizado com a promovida, mas que de 

acordo com o contrato deveria ser o valor de R$ 498,00 a ser debitado 

todo dia 10, assim o débito feito seria ilícito. Ao final, postulou a restituição 

do valor de R$ 498,00 e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 9414817 e arguiu 

a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ata da audiência de conciliação acostada 

na ID 9494585 e impugnação à contestação apresentada na ID 9526153. É 

a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Preliminar. Inépcia. Considera-se inepta a petição inicial que não 

possui pedido ou causa de pedir, ou quando o pedido for indeterminado. 

Além destas hipóteses, considera-se também inepta a petição inicial com 

narrativa de fatos que não decorrerem logicamente a conclusão ou que 

contenha pedidos incompatíveis entre si. Esta é a regra preconizada pelo 

artigo 330, § 1º, do CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 

I - for inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe 

faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si. Em se tratando de ação da competência 

dos Juizados Especiais, o rigor processual deve ser flexibilizado para que 

não sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95). Afinal, o pedido deve ser formalizado de forma simples e 

sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação 

sem a representação de advogados para causas até 20 salários mínimos 

(art. 9º da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar 

que, as petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem 

observar o mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte a 

parte promovida exercer seu direito de defesa. Todavia, não pode também 

ignorá-las para que não seja comprometida a economia e a celeridade 

processual. Neste sentido são os precedentes desta Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE 

INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE 

ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA 

INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, 

vigentes no sistema dos juizados especiais, a reclamação realizada no 

PROCON pode ser recebida como petição inicial, mormente quando 

possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de prejuízo para a 

parte ex adversa, que pôde se defender de todas as alegações da 

exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data 

da publicação no DJE 17/07/2013). Em exame do caso concreto, nota-se 

que a petição inicial possui causa de pedir com narrativa compreensível 

dos fatos e pedidos determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que 

a petição inicial foi devidamente compreendida pela defesa, 

proporcionando a parte diversa plena condições de defesa, bem como, o 

julgamento de mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia. 

Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se 

que para a solução do presente conflito independe de novas provas, visto 

que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio 

documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam 

o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 
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instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Limites do conflito. Em 

análise da narrativa das partes, restou controvertido a existência de 

crédito em favor da parte promovida, a excludente de culpabilidade e o 

dano moral. Assim, estando delimitado o conflito, passo ao exame das 

controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem de prejudicialidade que se 

apresentam. Cobrança sem respaldo contratual. Qualquer modalidade de 

contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os 

negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da 

convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes. Para Maria 

Helena Diniz “o principio da autonomia da vontade se funda na liberdade 

contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, 

como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus 

interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica”. (DINIZ, 2008, 

p.23). Desta forma, quando o prestador de serviço efetua cobrança com 

aspectos diversos do que foi expressamente pactuado, comete conduta 

ilícita. No caso concreto, a parte promovente alega que celebrou um 

contrato de empréstimo consignado com prestação mensal no valor de R$ 

498,00 para ser descontado todo dia 10 (dez), contudo, foi debitado de 

sua conta o valor de R$ 1.022,30 no dia 03 (três) conforme extrato da 

conta corrente da parte promovente (ID 5673631). Em exame do conjunto 

fático probatório, mormente quanto ao contrato de empréstimo consignado, 

nota-se que as alegações da parte promovente não prosperam, pois este 

não foi acostado pela parte promovente que pudesse sustentar a 

alegação de que o valor a ser debitado é no valor de R$ 498,00 mensais 

com débito em conta corrente todo dia 10. Portanto, considerando que a 

cobrança não é indevida, visto que amparada em cláusulas contratuais, 

não há conduta ilícita praticada pela parte promovida. Dispositivo. Pelo 

exposto, proponho: a) julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010084-52.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETTI BELLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULTIR JOSE VANZETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010084-52.2016.8.11.0107. EXEQUENTE: DONIZETTI BELLE EXECUTADO: 

ZULTIR JOSE VANZETTO Vistos etc. DONIZETTI BELLE ajuizou ação de 

execução para entrega de coisa incerta em desfavor de ZULTIR JOSE 

VANZETTO. Em síntese, trata-se de ação de execução de contrato 

celebrado entre as partes para entrega de coisa incerta. Ao final, postulou 

a condenação para entrega conforme a cláusula terceira do contrato. 

Devidamente citada a parte promovida conforme ID 5672970. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 5672970 e a impugnação à 

contestação não foi apresentada. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que 

a parte promovida foi regularmente citada e esta compareceu a audiência 

de conciliação e não apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do 

CPC, considero-a como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da 

revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código 

de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia gera confissão ficta 

quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, a presunção é 

relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar 

os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que 

não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e 

aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou veracidade 

(art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns 

deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato 

da parte promovida ser revel não implica automaticamente na procedência 

da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, o contrato de compra e venda teve a data de cumprimento da 

cláusula terceira vencida (ID 5672939) e a parte promovida não justificou a 

inadimplência e não se defendeu na oportunidade da contestação, não há 

qualquer outra prova ou circunstância jurídica que possa fragilizar a 

presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela revelia. Portanto, 

reconheço a existência da obrigação de fazer nos termos do estabelecido 

na cláusula terceira do contrato: a entrega da quantia de 310 (trezentos e 

dez) sacos de soja, de 60 Kgs cada, com até 14% de umidade, 1% de 

impureza, 8% de avariados, este último com até 5% de ardidos, 10% de 

grãos verdes, 30% de grãos quebrados, padrão CONCEX ao exequente. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente o pedido 

contido na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida a obrigação 

de fazer a entrega da quantia de 310 (trezentos e dez) sacos de soja, de 

60 Kgs cada, com até 14% de umidade, 1% de impureza, 8% de 

avariados, este último com até 5% de ardidos, 10% de grãos verdes, 30% 

de grãos quebrados, padrão CONCEX ao exequente, no prazo de 10 dias, 

sob pena de multa fixa de R$ 500,00. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que produza seus 

jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 26/06/2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-64.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO DRESCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ SENTENÇA Processo: 

8010122-64.2016.8.11.0107. REQUERENTE: JOAO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOSE MARCELO DRESCH Vistos etc. JOAO 

FERREIRA DOS SANTOS ajuizou ação de cobrança em desfavor de JOSE 

MARCELO DRESCH. Em síntese, trata-se de contrato de prestação de 

mão-de-obra de construção civil celebrado entre as partes, mas que a 

parte promovida não teria cumprido. Ao final, postulou a condenação para 

pagamento da diferença do contrato não cumprido. Devidamente citada a 

parte promovida conforme ID 5673236. Ata da audiência de conciliação 

acostada na ID 5673236 e a impugnação à contestação não foi 

apresentada. É a síntese do necessário. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que a parte promovida foi 

regularmente citada e esta compareceu a audiência de conciliação (ID 

5673236), mas não apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do 

CPC, considero-a como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da 

revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código 

de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 
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antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia gera confissão ficta 

quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, a presunção é 

relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar 

os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que 

não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e 

aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou veracidade 

(art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns 

deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato 

da parte promovida ser revel não implica automaticamente na procedência 

da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, o contrato de prestação de mão-de-obra de construção civil teve a 

data de cumprimento vencida (ID 5673239), a parte promovida não 

justificou a inadimplência e não se defendeu na oportunidade da 

contestação, não há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que 

possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela 

revelia. Embora, a parte promovente alegue que o valor do contrato seria 

de R$ 23.000,00 e que já teria sido entregue a parte promovida um veículo 

fiat/uno ano 2009/2010 no valor de R$ 20.000,00, no entanto, não foi 

acostado na inicial nenhum documento referente a transferência deste 

bem, apenas há menção no final do contrato que este seria entregue no 

final da prestação do serviço, contudo, o valor de R$ 3.000,00 está 

comprovado pelo recibo juntado na ID 5673230. Em análise ao contrato em 

anexo verifica-se apenas menção de valores parcelados totalizando o 

valor de R$ 11.000,00, pois, observa-se que a juntada do documento está 

incompleta. Portanto, reconheço a existência da obrigação de pagar o 

valor remanescente de R$ 7.000,00 para a parte promovente. Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar parcialmente procedente o pedido 

contido na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida ao 

pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente a rescisão do 

contrato na ID 5673230, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sem 

capitalização, a partir da data de 23/04/2015, ID 5673230; Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pela d. juíza leiga, para que 

produza seus jurídicos e regulares efeitos, na forma do artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95. Publique-se, intimem-se, cumpra-se. Nova Ubiratã/MT, 

26/06/2018. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79260 Nr: 428-45.2018.811.0106

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdNSJ-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro nos 

Arts. 310, 312 e 316, todos do Código de Processo Penal, MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA DE WILSON EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR, nos 

termos da decisão que a decretou.OFICIE-SE ao Delegado de Polícia 

quanto ao teor desta decisão.INTIME-SE. Ciência ao Ministério Público 

Estadual e à Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76429 Nr: 864-72.2016.811.0106

 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: TICD, MMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67415 Nr: 932-37.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Maria Amaro de Sousa, José Felício de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de fls. 205, verso.

Proceda-se conforme solicitado.

Realizadas as buscas intime-se o exequente para que se manifeste no 

prazo de 10 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-93.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010118-93.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SEBASTIAO NUNES DOS SANTOS NETO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Alega a parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida 

pela requeridas, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 99231671) determinou que a 

parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica 

se que a parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 
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DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-41.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLUSNEIA SIMAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010115-41.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CARLUSNEIA SIMAO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Alega a parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida 

pela requeridas, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9231225) determinou que a 

parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica 

se que a parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-56.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLUSNEIA SIMAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010114-56.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CARLUSNEIA SIMAO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Alega a parte requerente que vem sofrendo cobrança indevida 

pela requeridas, que resultou na negativação de seu nome, sem a devida 

comunicação. Alega ainda inexistência de qualquer relação jurídica com a 

parte requerida. O juízo, no despacho (ID n. 9230880) determinou que a 

parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, 

juntando aos autos cópia do comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Compulsando, os autos verifica 

se que a parte requerente não cumpriu com a determinação judicial. 

Assim, tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. 

PROCURAÇÃO DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO 

DO FEITO. É cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção 

do feito, quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" 

o prazo para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se 

insurgido em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação 

Cível Nº 70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 

70059562199 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 

03/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 14/07/2014).” Ante o exposto, OPINO pelo indeferimento da petição 

inicial, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas e sem honorários, por 

força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. À consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Após análise do processo e dos 

fundamentos aplicados na decisão ACOLHO integralmente as sugestões 

do Juiz Leigo e HOMOLOGO a sentença acima redigida para que produza 

seus regulares efeitos legais. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura 

digital. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010001-05.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA DE FATIMA DE FREITAS LUCIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOTERIO NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

8010001-05.2017.8.11.0106. REQUERENTE: MARIANGELA DE FATIMA DE 

FREITAS LUCIANO REQUERIDO: ANTONIO SOTERIO NETO Vistos, etc. 

Decisão->Determinação Trata-se de Cumprimento de Sentença. 

Inicialmente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença contida no Id. 

11271897. Considerando a juntada do cálculo atualizado da dívida pela 

exequente (Id. 12763418), intime-se o executado para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC[1]. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do CPC, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto [1] ENUNCIADO 97 

– A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-61.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI PAULO AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439/O (ADVOGADO)

DOGIVAL BARBOSA DA SILVA OAB - MT10535/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO Expedido por determinação do(a) MM. Juiz(a) Substituto ITALO 

OSVALDO ALVES DA SILVA. Dados do processo: Processo: 

1000096-61.2018.8.11.0106 Vlr Causa: R$ 10.000,00 Tipo: Cível Espécie: 

[CANCELAMENTO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: WESLEI PAULO AFONSO REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Pessoa a ser intimada: Nome: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, - DE 999/1000 AO FIM, CHÁCARA 

SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s), podendo, se assim quiser, 

oferecer defesa oral ou escrita até 5 (cinco) dias após a audiência. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/08/2018 Hora: 13:00 (horário de Mato Grosso), a ser realizada no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico. 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Novo São Joaquim, 26 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

Wilmar Barbosa Cruz Gestor Judiciário Autorizado pelo Artigo 988 da 

CNGC Endereço do Fórum: Rua 31 de Março, 550, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim – MT CEP: 78.625-000 Telefone: 

(66)3479-1355.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-31.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO Expedido por determinação do(a) MM. Juiz(a) Substituto ITALO 

OSVALDO ALVES DA SILVA. Dados do processo: Processo: 

1000098-31.2018.8.11.0106 Vlr Causa: R$ 10.000,00 Tipo: Cível Espécie: 

[CANCELAMENTO DE VÔO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: SELMA ALVES SILVA REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Pessoa a ser intimada: Nome: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Endereço: RUA VERBO DIVINO, - DE 999/1000 AO FIM, CHÁCARA 

SANTO ANTÔNIO (ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04719-002 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s), podendo, se assim quiser, 

oferecer defesa oral ou escrita até 5 (cinco) dias após a audiência. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

06/08/2018 Hora: 13:30 (horário de Mato Grosso), a ser realizada no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico. 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Novo São Joaquim, 26 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

Wilmar Barbosa Cruz Gestor Judiciário Autorizado pelo Artigo 988 da 

CNGC Endereço do Fórum: Rua 31 de Março, 550, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim – MT CEP: 78.625-000 Telefone: 

(66)3479-1355.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76807 Nr: 2590-80.2017.811.0095

 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: Milton Heitor dos Santos, LORENI BATTISTELLA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuária Mista Paranaíta 

Ltda, ADEMIR ANTÔNIO BRUNETTO, Jucelino Della Justina, Itagiba Dela 

Jiustina, Lucimara Casagrande Brunetto, DIONETE CATARINA DELLA 

JUSTINA, José Gimenes Via Filho, Domingos Santin Casagrande, Dieison 

Mores, ROSEMARI FRANCISQUINI DELA JUSTINA, ANDERSON 

CASAGRANDE, JOÃO RIBEIRO DOS REIS, JESSE DE JESUS CARNEITO, 

JULIO LOPES FILHO, Jose Rogerio de Paula e Silva, DOLIVAR MORAES, 

CASSIANO AUGUSTO GRECOLIN, GILMAR CARDOSO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão retro, INTIME-SE a parte autora 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.: 65575 Nr: 275-50.2015.811.0095
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 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: ÁMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra 

integralmente a determinação de fl.143, tendo em vista que o patrono e a 

inventariante foram devidamente intimados e permaneceram inertes , 

visando o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74318 Nr: 1147-94.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EBdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos em correição.

Intime-se novamente a parte ré, para que no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste quanto ao despacho de fls.195.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80305 Nr: 1322-54.2018.811.0095

 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: MDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] 5) Assim, CITE-SE pessoalmente a parte ré, para comparecer à 

audiência de mediação e conciliação que será realizada pelo conciliador 

desta Comarca no dia 17 de Julho de 2018, às 15h00min, observando-se o 

disposto no § 1º do art. 695 do CPC/2015 (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) e que a citação deverá 

ocorrer com antecedência mínima de 15 dias da data supra designada 

(CPC, art. 695, § 2º), bem como, que a parte ré deverá comparecer à 

audiência acompanhada de seu advogado, ou, de Defensor Público (CPC, 

art. 695, § 4º). 6) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não 

haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) 

dias, a contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, 

I), para apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os 

fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 7) INTIME-SE a parte autora 

para comparecer à audiência supra designada. 8) 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, se for o caso. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69037 Nr: 407-73.2016.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMdN, LRMF, LVMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por LARISSA RAFAELA 

MAKOHIN FERREIRA e LETISSIA VITÓRIA MAKOHIN FERREIRA ambas 

menores de idade devidamente representas por, MARIA APARECIDA 

MAKOHIN, em desfavor de RILDO JORGE FERREIRA.

À fl.70, foi determinado a intimação pessoal da parte autora para requerer 

o que entender por direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Após, houve juntada de certidão informando que a parte autora foi 

devidamente intimada (fl. 76), porém, até a presente data não se 

manifestou nos autos.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 Como se sabe, é dever da parte promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir para o devido prosseguimento do feito, sendo que a parte 

requerente assim não o fez, restando caracterizado o abandono da 

causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67568 Nr: 1256-79.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o interrogatório do réu ainda não foi 

procedido.

Diante exposto, RETIFICO a decisão de fls. 137, a qual encerrou a 

instrução, e DESIGNO audiência de continuação para o interrogatório do 

réu, para o dia 22/08/2018 às 13h00min.

Intime-se o réu, assim como seu defensor, consignando-se as 

advertências legais.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-42.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 06/08/2018, às 15h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 26 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 602 de 686



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-27.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR JOSE GARROSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 06/08/2018, às 15h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 26 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-12.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO GALDINO DE JESUS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 06/08/2018, às 15h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 26 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-94.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR FIDEL BERLANDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 06/08/2018, às 16h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 26 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-64.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE DA SILVA DE OLIVEIRA 02494049156 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 06/08/2018, às 16h20. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 26 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-34.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO EDUARDO MEIRELES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 06/08/2018, às 16h40. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 26 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-19.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA NIZA DA SILVA BATISTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 06/08/2018, às 17h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 26 de junho de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69728 Nr: 1380-82.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCF, MMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou os 

documentos da menor Mariany Monteiro Francisco da Silva, documentos 

estes necessários.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte reclamante para no prazo 15 (quinze) dias, emende o 

pedido inicial, juntando nos autos cópia dos documentos da menor Mariany 

Monteiro Francisco da Silva, sob pena de indeferimento da petição inicial 

sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

 Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 603 de 686



Às Providências.

Pedra Preta-MT, 18 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68530 Nr: 893-15.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFKR, DJdR, RMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Por envolver interesse de menor, abra-se vista dos autos a representante 

do Ministério Público para manifestação.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69814 Nr: 1414-57.2018.811.0022

 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: CdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não colocou a menor 

Jade de Souza Rocha Sobrinho no polo ativo dos autos como autora do 

pedido de alimentos, sendo isso necessário.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte reclamante para no prazo 15 (quinze) dias, emende o 

pedido inicial, colocando a menor Jade de Souza Rocha Sobrinho no polo 

ativo dos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial sem o 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

 Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 18 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66609 Nr: 125-89.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pelo princípio da fungibilidade, tenho a inicial como sendo 

“Ação de divórcio litigioso”.(...) com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita.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 12 

de setembro de 2018, às 09h40min, 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.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada.Vistas ao Ministério Público.Determino o desentranhamento da 

cota ministerial de ref. 08 e suas documentações anexas.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 19 de junho de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69557 Nr: 1330-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69493 Nr: 1294-14.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69014 Nr: 1087-15.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68428 Nr: 836-94.2018.811.0022

 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: Paulo Roberto de Carvalho, Camillo & Carvalho Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Locomotiva Ltda., Lázaro Ferreira da 

Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, verifico que a autora não faz jus a concessão do benefício da 

justiça gratuita, pois há nos autos elementos que demonstram que a 

requerente possuir recursos financeiros para arcar com as custas e 

despesas processuais.Deste modo, nos termos dos artigos 98, “caput”, e 

321, ambos do Código de Processo Civil, concedo a parte embargante o 

prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento das custas 

processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de 

mérito.Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68486 Nr: 874-09.2018.811.0022

 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: Hernane Carneiro Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira Silva Becker 

- OAB:MT/17.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do Código de processo Civil.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária prevista na 

Lei nº 1.060/50.

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 19 de 

setembro de 2018, às 08h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.

Cite-se a partes requeridas, 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.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação da parte 

requerida que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69021 Nr: 1089-82.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69048 Nr: 1101-96.2018.811.0022

 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: Gilberto Rodrigues Aparecido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar que a parte requerida proceda a imediata retirada 

do nome do requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção 

ao crédito, devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).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 19 de setembro de 2018, às 09h40min, 

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.: 69059 Nr: 1107-06.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69024 Nr: 1091-52.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 
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pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69025 Nr: 1092-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68560 Nr: 906-14.2018.811.0022

 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: Elisângela Venancio Ferreira da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT, Juvenal Pereira 

Brito (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada.Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade 

coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7, inciso I, da 

Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 21 de junho de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67810 Nr: 629-95.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sandro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, com fulcro nos 

artigos 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

da denúncia, para PRONUNCIAR o acusado Márcio Sandro de Souza, 

qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §2º, incisos I (motivo 

torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (contra a 

mulher por razões da condição de sexo feminino), c/c §2°-A, inciso I 

(violência doméstica) todos do Código Penal, com observância das Leis 

n.º 8.072/1990 e n.º 11.340/2006, para ser submetido a julgamento 

perante o Egrégio Tribunal do Júri desta comarca. Ciência ao Ministério 

Público e a defesa.Para fins de intimação da presente decisão, cumpra-se 

o estabelecido no artigo 420, do Código de Processo Penal.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 25 de junho de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55507 Nr: 892-98.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenildo Pereira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Tendo em vista a ausência da testemunha Amarildo de Oliveira 

Gonçalves, dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritos, intimando-as. Em 

seguida, conclusos para sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49157 Nr: 295-66.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniclei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Vistos etc. Diante das ausências da vítima Lourival Souza de Oliveira e da 

testemunha Vinicius Prado da Silva, dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei, intimando-as. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45399 Nr: 1169-85.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra a acusada pelo prazo de 02 

(dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50790 Nr: 920-03.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Godoi Favares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SILVA - 

OAB:209457, José Pedro Matias - OAB:MT/18304-O

 Vistos etc. Tendo em vista a desistência da oitiva da vítima Adão 

Rodrigues Barboza pela defesa, bem como o teor da certidão da Srª. 

Oficial de Justiça de Ref. 110, homologo a desistência. Dou por encerrada 

a instrução. Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas, no prazo da lei, intimando-se as partes. Em 

seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67421 Nr: 482-69.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Teixeira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR FERREIRA MOURA - 

OAB:119931

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade da readequação da pauta deste juízo, 

redesigno a audiência admonitória para o dia 08 de novembro de 2018, às 

16h30min, para fixação das condições do cumprimento da pena do 

reeducando.

Intime-se o reeducando para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67496 Nr: 508-67.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Lara de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade da readequação da pauta deste juízo, 

redesigno a audiência admonitória para o dia 14 de novembro de 2018, às 

14h30min, para fixação das condições do cumprimento da pena do 

reeducando.

Intime-se o reeducando para comparecer a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69749 Nr: 1385-07.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCF, MMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIVAN BALEEIRO BONADIO - 

OAB:22319/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora não juntou o título judicial 

que fixou os alimentos, documento este necessário para a propositura da 

presente ação.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 321 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte exequente para no prazo 15 (quinze) dias, emende o 

pedido inicial, juntando nos autos cópia do título judicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial sem o julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485 do CPC.

 Após, decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 25 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66308 Nr: 3175-60.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Paulino Gomes, Joelma dos Santos 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de 

CONDENAR o réu NELSON PAULINO GOMES, já qualificado nos autos, 

dando-o como incurso nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, da Lei 

11.343/2006; e ABVOLVER a ré JOELMA DOS SANTOS VIEIRA do crime 

de tráfico de drogas previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, 

com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Passo a dosar a pena do réu Nelson Paulino Gomes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65927 Nr: 2997-14.2017.811.0022

 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: Adevanir Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sival Pohl Moreira de Castilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO CARNEIRO COSTA - 

OAB:22739/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sival Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:3981

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal apresente a Impugnação à contestação em Ref: 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67327 Nr: 451-49.2018.811.0022

 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: Elizabeth Regina Silverio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Massuia - ME, Carlos Eduardo 

Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DA(O) ADVOGADA(O) DA PARTE AUTORA, para que 

apresente no prazo legal a Impugnação à Contestação em Ref: 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69030 Nr: 1094-07.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Torremocha Fim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, verifico que o embargante não faz jus a concessão do 

benefício da justiça gratuita, pois há nos autos elementos que demonstram 

possuir recursos financeiros para arcar com as custas e despesas 
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processuais, afastando a presunção de hipossuficiência que dispõe o 

dispõe o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil.Deste modo, nos 

termos dos artigos 98, “caput”, e 321, ambos do Código de Processo Civil, 

concedo a parte embargante o prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o 

pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem 

resolução de mérito.Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19639 Nr: 914-35.2011.811.0022

 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: Marlei Yokada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Romano Ferreira 

- OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GLICYA DE 

OLIVEIRA THEODORO LIMA, para devolução dos autos nº 

914-35.2011.811.0022, Protocolo 19639, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69502 Nr: 1299-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

Reynaldo Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, para promover a defesa do 

réu no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41455 Nr: 1202-46.2012.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Cilmar Domingos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação busca e apreensão interposta por BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de CILMAR 

DOMINGOS DA COSTA, devidamente qualificados nos autos.

Em decisão de fls. 64, foi determinada a intimação pessoal da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

nos termos do artigo 485, III, §1º, do Código de Processo Civil.

No verso da fl. 65 vê-se o protocolo de recebimento, dia 25/07/2018.

 Contudo, apesar de intimada a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme se vê em certidão de fls. 66.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, não realizar os atos e 

diligências que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43288 Nr: 1510-48.2013.811.0022

 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 Chaves Basilio - Falecida, Jeronimo Gonçalves 

Basilio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 99, nos termos do artigo 1.010, § 

3°, do Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as devidas cautelas 

de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11453 Nr: 997-27.2006.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adonias da Rocha, Ortência da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centauro Administradora de Consórcio S/C 

Ltda, Claucia Aparecida Polga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Águida Laura Pompeu Daltro - 

OAB:4.408/MT, Juçara Maria Domingues Lotufo - OAB:4044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B, Liz Rejane 

Souza Tazoneiro - OAB:10.514, Luis Felipe Oliveira de Oliveira - 

OAB:MT/7206-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos em etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais e matérias, proposta por 

Ortência da Rocha em desfavor de Centauro Administradora de Consórcio 

S/c Ltda, devidamente qualificado nos autos.

Em fls. 315/316 as partes entabularam 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 no termo de petição de fls. 

315/316.

Custas processuais a cargo da autora conforme pactuado.

Os honorários advocatícios, conforme pactuado entre as 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.: 20000 Nr: 1277-22.2011.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines de Souza Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central de Cursos Técnicos - CETEC/São 

Lucas de Rondonópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vandir Apolinário Filho - 

OAB:6053-B

 Vistos etc.

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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69502 Nr: 1299-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de quebra do sigilo de dados dos 

telefones apreendidos, quais sejam, um celular da marca Motorola IMEI 

353309081179168, devendo o laudo ser realizado pelo POLITEC conforme 

pleiteado pelo Ministério Público, determinando-se às operadoras de 

telefonia móvel que forneçam as eventuais informações solicitadas quanto 

aos números.OFICIE-SE a Sra. Gestora Judiciária a POLITEC do Município 

de Rondonópolis-MT, para que proceda a elaboração do auto de 

constatação conforme requerido pelo Ministério Público.Nos termos do art. 

55 da Lei 11.343/2006, determino a notificação do acusado, para oferecer 

sua defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir 

preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretende produzir e arrolar 

testemunhas.Consigne-se no mandado, no ato da notificação, caso os 

acusados declararem não possuir advogado e nem possui condições de 

constituir um (o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça), em 

virtude da ausência de Defensoria Pública nesta Comarca, bem como em 

observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e do contraditório, nomeie-se a Sra. Gestora Judiciária para 

proceder a defesa do denunciado Mauricio Martins Alves um dos nobres 

advogados militantes desta Comarca.Defiro os requerimentos ministeriais 

de fls.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131514 Nr: 490-62.2017.811.0028

 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: Rosalina de Almeida Leite

 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:

 CÓDIGO: 131514

DESPACHO

Devidamente apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132826 Nr: 1020-66.2017.811.0028

 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: Denildes Canavarros de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 132826

DESPACHO

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste 

Juízo, independente de juízo de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106438 Nr: 611-61.2015.811.0028

 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: Otacilio Vieira de Almeida

 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:

 CÓDIGO: 106438

DESPACHO

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação de ref. 61, intime-se o requerido nos 

termos do art. 690 CPC.

Após, conclusos para análise do pedido de redesignação de audiência de 

instrução e julgamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114630 Nr: 2871-14.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Silva de Proença

 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: Lívia Patriota Holanda de 

Amorim-Procuradora Federal - OAB:2251908

 CÓDIGO: 114630

DESPACHO

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste 

Juízo, independente de juízo de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124747 Nr: 2351-20.2016.811.0028

 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: KLIN PRODUTOS INFANTIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES ARRUDA E FALCAO ARRUDA 

LTDA ME, MICHELE FERNANDES FALCAO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 124747

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, tendo 
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em vista o resultado bacen realizado.

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.: 122109 Nr: 1545-82.2016.811.0028

 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: BENEDITO CASSIMIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florinda Martins Marques Guilharvea, Espólio 

de FLORINDA MARTINS MARQUES GUILHARVEA e dos HERDEIROS 

DESCONHECIDOS DA FALECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Antonio Facchin 

Filho - OAB:13947

 Código: 122109

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de julho de 

2018 às 15h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150149 Nr: 311-94.2018.811.0028

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volvo (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EM TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Mesquita - 

OAB:23926-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 150149

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de ref. 18. Exclua-se do feito o a busca do veículo 

referente ao contrato n° 328266/001.

 Renove-se o mandado de Busca e Apreensão do veículo descrito na 

cédula n/ 329067/001.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 2143-46.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Administradora de Consórcios S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Carmelo Bittencourt, Silvio Juarez 

Bitencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz T. da Silveira Moura - 

OAB:16.588-PR, SALMA ELIAS EID SERIGATO - OAB:30998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Pinheiro Bittencourt - 

OAB:13.488/MT

 Código: 62717

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Certifique-se quanto a apresentação de contestação pelo requerido Silvio 

Juarez Bittencourt.

Considerando a manifestação de ref. 62, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 30 de agosto de 2018 às 15h30min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147507 Nr: 7750-93.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenieta Soares da Silva Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147507

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Proceda-se a secretaria com o desentranhamento do mandado de Busca 

e Apreensão, conforme requerido pelo autor. Sendo negativa, intime-se a 

parte autora para requerer o que de direito.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136404 Nr: 2521-55.2017.811.0028

 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: JOÃO DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 CÓDIGO: 136404

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de ref.42, designo a audiência de conciliação para o dia 29 

de novembro de 2017, às 14h30min.

 Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148339 Nr: 8110-28.2017.811.0028

 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: Comércio de Combustível e Lubrificantes Poconé Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Código: 148339

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124435 Nr: 2250-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA DA SILVA & PEREIRA DOS SANTOS 

LTDA ME, Luiza Pereira dos Santos, Paulo Roberto Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 
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- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 124435

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Indefiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros (ref. 23), uma 

vez que o executado ainda não foi citado da presente ação (ref. 20). 

Deste modo, 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, 

III, §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 Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116916 Nr: 178-23.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 CÓDIGO: 116916

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC/2015).

 Defiro a assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do CPC/2015. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC/2015.

Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das três últimas parcelas anteriores à propositura da 

demanda ou justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do 

art.528, §1º e §3º do CPC/2015.

Notifique-se o IRMP.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 90602 Nr: 1725-06.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo Joppert da Silva, rep. por Adriana M. 

Joppert da Silva, Adriana Marques Joppert da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Abdalla Neto, Espólio de Walter Freitas 

Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Ao apreciar o feito, verifico que não consta no sistema Apolo a Petição 

Inicial e seus documentos, o que é imprescindível ao julgamento e deslinde 

da demanda.

Destarte, PROCEDA-SE a juntada dos referidos documentos.

Após, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142741 Nr: 5250-54.2017.811.0028

 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: Leidineia Correa

 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:

 CÓDIGO: 142741

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que a perícia anteriormente aprazada não foi realizada, 

redesigno o ato para dia 03 de Agosto de 2018, ás 09h30min.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146809 Nr: 7444-27.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDERSON MARTINS RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 146809

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Indefiro o pedido de acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de 

Justiça (BACENJUD, INFOJUD), para verificar o endereço do requerido, 

considerando que conforme observa-se da certidão de ref. 14 o requerido 

ja foi devidamente citado.

 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.: 57542 Nr: 912-81.2010.811.0028

 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: Diana Cássia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CÓDIGO: 57542

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Intime-se pessoalmente o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito juntando o requerimento administrativo 

conforme acórdão de ref. 87, 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.: 40517 Nr: 3559-20.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atail Marques do Amaral ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 40517

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

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 das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150210 Nr: 332-70.2018.811.0028

 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: Antonio Narciso Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:221.386/SP

 Código: 150210

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147454 Nr: 7727-50.2017.811.0028

 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 de Almeida Lisboa Oliveira

 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:

 Código: 147454

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147379 Nr: 7702-37.2017.811.0028

 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: Elza Eliane 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:

 Código: 147379

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147362 Nr: 7694-60.2017.811.0028

 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: Antonia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 147362

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144654 Nr: 6045-60.2017.811.0028

 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: Ataide Martinho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 144654

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144886 Nr: 6141-75.2017.811.0028

 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: Jose de Oliveira Brisola

 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:

 Código: 144886

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144890 Nr: 6142-60.2017.811.0028

 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 do Carmo Viégas

 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:

 Código: 144890

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145065 Nr: 6259-51.2017.811.0028

 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: Esenil Maria Rondon Gomes

 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:

 Código: 145065

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145350 Nr: 6454-36.2017.811.0028

 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 Ana Alves do Rosário 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:

 Código: 145350

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132959 Nr: 1081-24.2017.811.0028

 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: Permaria Pires da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 132959

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143292 Nr: 5528-55.2017.811.0028

 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: João Geovani da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 143292

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 
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são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143287 Nr: 5525-03.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR GONÇALVES RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 143287

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128723 Nr: 3642-55.2016.811.0028

 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: Zebina Alves Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 128723

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

 Intime-se o requerente, para querendo, apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com os 

cumprimentos deste Juízo, independente de juízo de admissibilidade.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155757 Nr: 2558-48.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joedil Marciano Pires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 CÓDIGO:155757

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que o autor manifestou não ter interesse na conciliação, 

cite-se o requerido para apresentar defesa no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111745 Nr: 2078-75.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joenize Maria da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santander Leasing S.A .Arrendamento 

Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9948-A/MT

 CÓDIGO: 111745

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Cite-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC/2015 a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120542 Nr: 1187-20.2016.811.0028

 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: CARLOS HENRIQUE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX COSTA DE QUEIROZ - 

OAB:18289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo Requerente CALOR 

HENRIQUE DO CARMO, em Ação Indenizatória em face do MUNICIPIO DE 

POCONÉ/MT.

Sustenta o embargante a existência de omissão na sentença atacada no 

que tange a totalidade do período efetivamente trabalhado pelo 

embargante qual teria direito ao pagamento do FGTS, requerido na 

exordial.

 É o relatório.

Fundamento e decido.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.

 O Embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a sentença foi omissa.

Analisando minuciosamente a sentença recorrida verifico que os 

embargos merecem provimento, a título de esclarecimento da decisão.

Isto porque consta na sentença embargada fundamentação e condenação 

do Requerido ao pagamento de FGTS durante todo o período laboral, sem 

discriminar o período efetivamente considerado.

Verifico nos autos documento qual prova que o Requerente iniciou seu 

labor como funcionário do Requerido no mês 07/2013 e teve finalizado o 

primeiro vinculo no mês 01/2015, e o segundo contrato teve inicio em 

03/2015 e finalizado vinculo em 31/08/2015 através de um termo de 

distrato.

Dessa forma, CONHEÇO e ACOLHO o Embargo de Declaração, a fim de 

esclarecer a sentença embargada, termos em que reitero a r. sentença 

Ref. 50, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

e CONDENO o Requerido a depositar na conta vinculada do Requerente o 

FGTS(sem a multa de 40%) relativo ao período trabalhado, sendo este 

compreendido de 01/07/2013 a 01/01/2015, e 01/03/2015 a 31/08/2015, 

períodos qual fora o Requerente remunerado, conforme documentos 

acostados nos autos.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 30599 Nr: 722-89.2008.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdO, MLdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 DECISÃO

VISTOS,

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por JAMILLY 

DEYGYANNY DE OLIVEIRA SILVA, representada pela sua genitora 

MARCIA LOURDES DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que a sentença foi 

omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios e custas 

judiciais.

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.

 O embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

haver omissão na sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, 

consubstanciada na ausência de arbitramento de honorários 

sucumbenciais.

De fato, deflagra-se que a sentença de ref.72, em seu dispositivo, deixou 

de condenar o executado ao ônus da sucumbência, de forma que os 

presentes embargos merecem acolhida.

Feitas estas considerações, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração, concedendo-lhe efeitos infringentes para retificar o 

dispositivo da sentença atacada , condenando o executado ao pagamento 

de custase dos honorários sucumbenciais a Defensoria Publica de Mato 

Grosso , os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art.85, § 2º do CPC.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97779 Nr: 1040-62.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGP, HWGdC, HGGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 97779

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público (ref.69), defiro o 

pedido intime-se o autor para que traga aos autos o acordo que foi 

formulado pelas partes.

Após, conclusos.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143961 Nr: 5737-24.2017.811.0028

 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: SELISIEL MARIA PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 143961

DESPACHO

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes até mesmo para evidenciar que a mesma laborou 

em zona rural, dessa forma, CANCELO a audiência anteriormente 

designada, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não 

são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, 

nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117965 Nr: 474-45.2016.811.0028

 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: Carmelita Paula de Arruda

 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:

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( designada para o dia 30 de Agosto 

de 2018, às 15h00min ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120524 Nr: 1181-13.2016.811.0028

 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: Sebastiana Rodrigues de Matildes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento (Designada para o dia 14 de 

Novembro de 2018, às 16h00min ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125854 Nr: 2725-36.2016.811.0028

 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: Maria Jose Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes,da decisão de ref. 19, que de conformidade com a 

ordem de serviço nº 001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do 

NCPC. Os atos pertinentes á intimação pessoal das testemunhas arroladas 

para audiência nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a 

requereu. Audiência de Instrução e Julgamento ( Designada para o dia 09 

de Agosto de 2018, às 15h00min ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147781 Nr: 7851-33.2017.811.0028

 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: João Bosco de Oliveira
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457-MT, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar que foi 

redesignada nova perícia médica para o dia 14 de setembro de 2018 às 

13:30hs, devendo comparecer nas dependências do Fórum, portando 

todos os seus exames e os quesitos do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154771 Nr: 2137-58.2018.811.0028

 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: Aymoré Créd Financiamento e Inv. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelmir Cintra Canavarros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntadade ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157024 Nr: 3038-26.2018.811.0028

 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: Francisco Gomes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleverson Aquino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse c/c pedido Liminar proposta 

por FRANCISCO GOMES FILHO em face de CLEVERSON AQUINO DA 

SILVA.

 Narra a inicial, que o Requerente é proprietário e possuidor de lote 0587, 

situado à Rua Presidente Marques, bairro Bom Pastor, setor 3, quadra 65, 

área de 923,15m², no município de Poconé/MT. E que o Requerido iniciou a 

turbação da posse, adentrando ao local, erguendo coluna de ferro e 

deixando materiais de construção, impedindo o pleno gozo da propriedade. 

Que fora realizada tentativas de chegar a um acordo, porém o Requerido 

negou-se a sair do imóvel, sendo registrado inclusive boletim de 

ocorrência.

 Dessa forma pleiteia liminar de manutenção de posse, derrubamento das 

colunas erguidas e retirada dos materiais de construção do imóvel.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento. Decido.

Preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a 

presente exordial, conhecendo o pedido de liminar como Tutela de 

Antecipada de Urgência.

O art.300 do NCPC prevê o seguinte:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.”

 No caso dos autos, verifico que se mostra plausível o deferimento do 

pleito, uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão 

da tutela pretendida posto que presente a demonstração de elementos 

probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, 

acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Isto porque, conforme se depreende dos documentos anexos à exordial o 

Requerente tem de fato a posse do imóvel assegurada através de 

sentença transitada em julgado proferida nos autos de código 79302 que 

tramitaram nesta comarca.

E ainda, como demonstra o Requerente, através de fotos e boletim de 

ocorrência, houve a turbação considerando a existência da construção e 

materiais no imóvel.

Rege o artigo 561 e 562, caput do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou 

a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, 

sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de 

reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique 

previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que 

for designada.”

Verifica-se portanto, que o Requerente obteve êxito ao preencher todos 

os requisitos do artigo 561 supracitado, qual sejam posse, turbação, data 

da turbação e continuação da posse.

Logo, pelos documentos acostados a inicial a medida liminar de 

manutenção de posse se mostra plausível a evitar maiores danos ao 

resultado útil do processo e às partes.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 e art. 558 e art. 562 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida pelo que DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO 

DE MANUTENÇÃO DE POSSE em favor do Requerente, para que o 

Requerido se abstenha de realizar quaisquer construções ou alterações 

no imóvel do Requerente qual seja o lote 0587, situado à Rua Presidente 

Marques, bairro Bom Pastor, setor 3, quadra 65, área de 923,15m², no 

município de Poconé/MT, bem como retire os materiais de construção no 

imóvel, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 200,00 

(duzentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

 Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o Requerente 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão 

do benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de revogação da 

liminar e indeferimento ou, em igual prazo, efetuar o recolhimento das 

custas sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, 

CNGC).

CITE-SE o Requerido na forma do artigo 564 arts. 335 e art.231 do 

CPC/2015, para querendo, apresente contestação no prazo de 15(quinze) 

dias.

Remetam-se os autos ao Conciliador/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 NCPC.

Cite-se o réu com as prerrogativas do art. 212, § 2º, do NCPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se 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 (NCPC art. 344).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 77883 Nr: 827-27.2012.811.0028

 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 Jose da Silva, Marlene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Germano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora por seu patrono para requerer o que 

entender de direito no prazo Legal de cinco(5) dias, conforme Despacho 

de Ref.96.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153985 Nr: 1865-64.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima 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:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.19

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153710 Nr: 1785-03.2018.811.0028

 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: Adelino Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.17

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153689 Nr: 1777-26.2018.811.0028

 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: Adelaide Soares da Silva Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155745 Nr: 2555-93.2018.811.0028

 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: Servina Maria Nicolau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.14

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156409 Nr: 2783-68.2018.811.0028

 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: Jose Cornelio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.13

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156410 Nr: 2784-53.2018.811.0028

 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: Lauri Francisco Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156078 Nr: 2672-84.2018.811.0028

 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: SEVERINO JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86958 Nr: 845-14.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dineide Bastos Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144886 Nr: 6141-75.2017.811.0028

 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: Jose de Oliveira Brisola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte Autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC, 

conforme despacho de ref. 22.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Souza Silva 

Monteiro - OAB:15833/MT, Ricardo da Silva Monteiro - OAB:3301

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:Julgamento do Tribunal do Júri

Dia:20/07/2018

Horas:09:00:00

Jurados:1. 1- Alessandra Graciela Prado e Silva- (Professora)

2. 2- Alexandre da Costa Nunes- (Funcionário Público)

3. 3- Alexandre Severino de Souza Alcântara - (Professor)

4. 4- Ana Paula Maria de Assis Carvalho - (Funcionário Público)

5. 5- Anne Suelle Conceição de Almeida - (Professora)

6. 6- Carlos Alberto Lima dos Santos Junior- (Estudante)

7. 7- Elidiane Benedita Lobo Silva - (Estudante)

8. 8- Elison Jordão Querino- (Autônomo)

9. 9- Fagner Cesar dos Santos- (Autônomo)

10. 10- Giovani Silva Amorim- (Comerciante)

11. 11- Hugo Oliveira Ortiz - (Professor)

12. 12- Iruena Luce dos Santos Marques- (Funcionária Pública)

13. 13- Itiana Aparecida Advincula da Silva - (Vendedora)

14. 14- Janaína Rondon Sales e Silva - (Professora)
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 15. 15- Jeferson Ricardo de Souza Santos- (Estudante)

16. 16- Jéssica Caroline da Silva Nunes - (Professora)

17. 17- Jéssica Marques Gomes da Silva- ( Estudante)

18. 18- Leno Grazianny Fragoso de Moraes - (Analista de Sistema)

19. 19- Luciene de Arruda Panozo- (Professora)

20. 20- Ludmila Christina de Arruda - (Funcionária Pública)

21. 21- Maricléia Denilza Pinto do Prado- (Estudante)

22. 22- Rodrigo Cesar da Cruz- (Estudante)

23. 23- Rosinete da Silva- (Auxiliar Escritório)

24. 24- Ruiter Patrese Ramos Salles- (Autônomo)

25. 25- Sâmera Renata Silva de Oliveira- (Professora).

26. SUPLENTES

27. 01- Anderson Luís Arruda Mendes - (Autônomo)

28. 02- Anselmo Modesto da Silva Almeida - (Autônomo)

29. 03- Cleodeti Rosa da Silva Queiroz - (Professora)

30. 04- Creonilda Clara de Moura - (Funcionária Pública)

31. 05- Enilson Gonçalo dos Santos Lemes- (Contador)

32. 06- Evânio Jesus de Araújo- (Funcionário Público)

33. 07- José Nilton de Arruda - (Estudante)

34. 08- Juracy Pereira Leite- (Professora)

35. 09- Leonel Souza Volpato - (Autônomo)

36. 10- Marcel Mendonça de Arruda- (Zootecnista)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141767 Nr: 4837-41.2017.811.0028

 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 Pedrosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.24

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144048 Nr: 5788-35.2017.811.0028

 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: Daniele Picazewicz 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:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.12

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148559 Nr: 8210-80.2017.811.0028

 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

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando petição de habilitação de herdeiros de Ref.31, Intime-se a 

parte Autora na forma do artigo 690 do CPC, para que se manifeste no 

prazo de 5 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121215 Nr: 1336-16.2016.811.0028

 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 Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236.655/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 CÓDIGO: 121215

 DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o requerido para comprovar o pagamento do valor 

remanescente, conforme petição do autor de ref. 21, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016759-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA LACERDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 24 de julho de 2018 as 15:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018711-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERZILA CONCEICAO GUIMARAES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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 24 de julho de 2018 as 15:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016348-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOALENE CARVALHO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (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 24 de julho de 2018 as 15:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015855-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN APARECIDA RODRIGUES 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)
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Intimação das partes para audiência no dia 24 de julho de 2018 as 15:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016954-59.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA GOMES DOS SANTOS 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 24 de julho de 2018 as 16:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018157-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ESCANDELARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-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 24 de julho de 2018 as 16:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018093-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(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 24 de julho de 2018 as 16:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016804-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO AFONSO DA SILVA (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 24 de julho de 2018 as 16:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-20.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 24 de julho de 2018 as 16:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017933-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EZANIL GOMES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (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 24 de julho de 2018 as 17:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019099-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO FERREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 30 de julho de 2018 as 13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018622-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FABIO NASCIMENTO 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 30 de julho de 2018 as 13:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019390-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTRINO DE ARRUDA (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 30 de julho de 2018 as 13:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013978-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BENEDITO DO NASCIMENTO SILVA (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 30 de julho de 2018 as 13:30h

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 620 de 686



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012054-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO 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 30 de julho de 2018 as 13:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO QUINTINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO OAB - MT8436/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 30 de julho de 2018 as 13:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013703-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARIA NEVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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 30 de julho de 2018 as 14:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017747-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELISA MARTINS FERREIRA MENDES (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 30 de julho de 2018 as 14:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018784-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CRISTINA DA SILVA COSTA SANTOS (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 30 de julho de 2018 as 14:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014595-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO MARCELINO MARCAL (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 30 de julho de 2018 as 14:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016972-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA OLIVEIRA BARROS (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 30 de julho de 2018 as 14:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018799-29.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (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 30 de julho de 2018 as 14:40h

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019214-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOURENCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019214-12.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOAQUIM LOURENCO DA 

SILVA FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Da análise 

dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 
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extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 362,§ 1º do CPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000518-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (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: 

1000518-13.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANA RITA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. 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, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355, inciso I do CPC/15. I – Preliminares Não há que se falar em falta 

de interesse de agir, eis que o direito de agir decorre da necessidade da 

intervenção estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte 

requerente, nem mesmo da ausência do comprovante original de 

negativação, visto que a empresa tem acesso irrestrito ao banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a distribuição de centenas 

de ações idênticas, assim, não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Motivo pelo qual rejeito as preliminares arguidas. I - Mérito: 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação a um 

contrato (nº 0217024760) no valor de R$ 147,58 que não contraiu perante 

a parte requerida. Em sua peça de bloqueio, a requerida alega que ocorreu 

a regular utilização dos serviços pela parte autora, e que por mera 

liberalidade o autor deixou de efetuar o pagamento das faturas, se 

tornando inadimplente junto a ré e consequentemente teve seu nome 

negativado. A requerida desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou aos 

autos o copia do RG e CPF da requerente, Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanecia por Beneficio, 

ambos devidamente assinado e datado de 04/06/2014, referente a linha 65 

9998-0514, com plano Vivo Controle Ilimitado. E as assinaturas constantes 

dos documentos carreados junto a contestação são visivelmente a mesma 

assinatura da requerente apresentado na procuração e no termo de 

audiência de conciliação. O requerente impugna genericamente os 

documentos trazidos junto à defesa. Diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

No caso, conquanto a parte requerente informe, em sua exordial, que não 

possui débito com a empresa requerida, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual, 

como visto, não se desincumbiu. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil é 

a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou, os 

serviços da ré, e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. Pelo exposto, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à 

homologação da Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. 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: 8013873-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013873-05.2016.8.11.0028. REQUERENTE: RITA PEREIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta em face de OI S/A. A parte requerente, 

através de seu advogado, juntou documento datado de 24/03/2018, 

manifestando pela desistência do processo. (Id. 12400777). Nos termos 

do texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a 

EXTINÇÃO do processo sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas baixas. 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

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70930 Nr: 3901-54.2016.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: 27ª Subseção de Vila Rica/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença proferida nestes 

autos, transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA SABINA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de sua advogada, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000026-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO GOMES ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000026-88.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JOAO PAULO GOMES ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Tendo em vista a necessidade de prova pericial, delibero 

o seguinte: 1 - Nomeio o DOUTOR MÁRIO VICTOR BARINI PERINI– CRM/MT 

n.º 4939, a qual deverá responder aos quesitos formulados. Consigno que 

os honorários periciais serão pagos nos termos da Resolução nº 305 de 7 

de outubro de 2014 do Conselho da Justiça Federal. Arbitro os honorários 

periciais em R$ 400,00(quatrocentos reais), nos termos da Resolução 

supra mencionada. 2 - Agenda-se a perícia para o dia 06 de julho de 2018, 

às 07h15min, A SER REALIZADA NA SEDE DESTE FÓRUM (RUA 16, QD. 

20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT), NO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE-MT. 3 - Após, intimem-se as partes para que, 

querendo, e no prazo de 05 (cinco) dias, nomeiem assistentes técnicos e 

formulem quesitos adicionais. 4- O laudo pericial deverá ser apresentado 

após 30 (trinta) dias da data de intimação do perito, salvo se recusar o 

encargo, que deverá responder os quesitos já apresentados pelas partes. 

5 – INTIME-SE a parte autora para comparecimento na data e local 

agendados. 6- Elaborado o laudo e encartado ao feito, manifestem-se as 

partes no prazo comum de 10 (dez) dias. 7. Não havendo manifestação, 

expeça-se o necessário para que seja levantado o valor em benefício do 

perito nomeado. São quesitos do juízo: A. Apresenta a parte requerente 

doença/deficiência física que a incapacita para o trabalho? B. Em caso 

positivo, qual o estado mórbido incapacitante? C. É possível fixar com 

certa segurança a presença da incapacidade a partir de que data? D. Qual 

o grau de redução da capacidade laborativa? E. A doença/deficiência 

física é temporária ou permanente? F. Caso a doença/deficiência seja 

temporária é possível à recuperação em quanto tempo? G. Que outros 

esclarecimentos técnicos o médico habilitado julga necessário para 

esclarecer sobre a doença da requerente? 08. Após, venham conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96741 Nr: 775-25.2018.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO MOREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Blair Batista Borba, João Luiz Shneider, 

MARISTELA MOLINA SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O, Tiago da Silva Machado - 

OAB:17908 - MT

 Certifico para os devidos fins, que os embargados foram intimados, por 

meio de seus advogados via DJE, para se manifestarem nos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, porém apenas o embargado Blair Batista Borba, 

apresentou manifestação nos autos, ficando os demais inertes, até a 

presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84469 Nr: 5756-34.2017.811.0059

 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): Carmo Aparecido Vidotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA 

- OAB:18772/O

 1. Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I – Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no art. 

8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;

II – Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III – Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 

6.830/80 (LEF); e

V – Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

2. Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

3. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-09.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR RAFAEL DANTAS PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR RONIERI DANTAS PERES OAB - GO0038637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO MAGALHAES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010090-09.2016.8.11.0059. REQUERENTE: WILMAR RAFAEL DANTAS 

PERES REQUERIDO: EVERALDO MAGALHAES VIEIRA Cumpra-se 

conforme determinação anterior, intime-se a parte autora, por intermédio 

do advogado, para, NO PRAZO IMPRORROGÁVEL de 05 dias, manifestar 

quanto as certidões do oficial de justiça de IDs. n. 12795170 e 12972101. 

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLAVIO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000339-49.2018.8.11.0059. REQUERENTE: ANTONIO FLAVIO ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o 

reconhecimento de firma na declaração de residência juntada nos autos, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GELMACI VASCONCELOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDASCARDS EIRELI - ME (REQUERIDO)

SOARES SAUDEVIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA OAB - MT20350/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000015-59.2018.8.11.0059. REQUERENTE: GELMACI VASCONCELOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIDASCARDS EIRELI - ME, SOARES SAUDEVIDA 

LTDA - ME Abra-se vista à parte autora para, caso queira, apresentar 

impugnação a contestação, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-17.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT0009266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA SILVA MACHADO SANDOVAL (REQUERIDO)

FREDERICO GOMIDE SANDOVAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8010083-17.2016.8.11.0059. REQUERENTE: RHANDELL BEDIM LOUZADA 

REQUERIDO: ANDREIA SILVA MACHADO SANDOVAL, FREDERICO 

GOMIDE SANDOVAL Compulsados os autos, extrai-se que consta AR que 

foi enviado para o endereço fornecido na inicial, contudo, retornou como 

“desconhecido”. Assim sendo, determino a intimação da parte autora para, 

no prazo de 15 dias, fornecer o endereço atualizado dos requeridos, a fim 

de possibilitar a citação. Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010148-12.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GOMELLA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT0009266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010148-12.2016.8.11.0059. REQUERENTE: LUCIANO GOMELLA DE 

SOUZA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Intime-se a parte 

autora, para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no prazo 

legal. Com a juntada, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-40.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO SEVERINO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010075-40.2016.8.11.0059. REQUERENTE: JERONIMO SEVERINO LEAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal. Com a juntada, tornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ALMEIDA TIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000099-60.2018.8.11.0059. REQUERENTE: THIAGO DE ALMEIDA TIMO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito cumulado com indenização por danos morais, proposta por THIAGO 

DE ALMEIDA TIMO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, ambos 

qualificados nos autos. Realizada a solenidade, restou infrutífera diante da 

ausência da parte autora, oportunidade em que a requerida requereu a 

extinção do feito sem resolução do mérito (fls. 32/33). Em seguida, os 

autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, via advogado, conforme 

se vê em eventos do processo (a decisão foi disponibilizada no DJE no dia 

13.04.2018). Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE 

estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...)”. Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Processo: 1000185-31.2018.8.11.0059. REQUERENTE: 

LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais, proposta por LEANDRO GOMES 

RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, ambos qualificados, alegando, em síntese, que sofreu negativação 

indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de 

débito que não reconhece existir (não realizou transação comercial com a 

empresa ré). Inicial acostada com procuração e documentos (fls. 14/19). 

À fl. 20, foi designada audiência de conciliação. Na sequência o requerido 

juntou aos autos procuração, os atos constitutivos da empresa e carta de 

preposto (fls. 27/47 e 52). Realizada a solenidade, restou infrutífera diante 

da ausência da parte autora, oportunidade em que a requerida requereu a 

extinção do feito sem resolução do mérito (fls. 50/51). Em seguida, os 
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autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em análise aos autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu a audiência de 

conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, via advogado, conforme 

se vê em eventos do processo (a decisão foi disponibilizada no DJE no dia 

09.05.2018). Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do FONAJE 

estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Em 

âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. (...)” Em razão do não comparecimento da 

parte autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o 

processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, 

da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Processo: 1000186-16.2018.8.11.0059. REQUERENTE: 

LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA REQUERIDO: 

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais, proposta por LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS 

ALVES SILVA em desfavor de GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, ambos qualificados, alegando, em 

síntese, que sofreu negativação indevida de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito em razão de débito que não reconhece existir (não 

realizou transação comercial com a empresa ré). Inicial acostada com 

procuração e documentos (fls. 14/19). À fl. 20, foi designada audiência de 

conciliação. Na sequência a requerida juntou aos autos carta de preposto 

e os atos constitutivos da empresa (fls. 25/34). Realizada a solenidade, 

restou infrutífera diante da ausência da parte autora, oportunidade em que 

a requerida requereu a extinção do feito sem resolução do mérito (fls. 

37/38). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relato. Decido. Em 

análise aos autos, verifica-se que a parte reclamante não compareceu a 

audiência de conciliação, mesmo sendo devidamente intimada, via 

advogado, conforme se vê em eventos do processo (a decisão foi 

disponibilizada no DJE no dia 09.05.2018). Cumpre destacar que o 

enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo com 

as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TAVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-07.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLEIDE RIBAS DE OLIVEIRA (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. MARCOS ANDRE DA SILVA Dados do processo: Processo: 

1000206-07.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 4.770,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IVOLEIDE RIBAS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO REQUERENTE, acima qualificada, para comparecer a perícia 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA PERÍCIA: Perícia a ser 

realizada no dia 06 de Julho de 2018, às 15h15min (horário oficial de Mato 

Grosso), a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre 

do Norte/MT, devendo a parte trazer eventuais exames e laudos médicos 

que tiver relacionados à enfermidade. OBSERVAÇÃO: Na perícia 

designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e laudos 

que possuir. PORTO ALEGRE DO NORTE, 15 de junho de 2018. 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, 

QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO 

NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000296-15.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE PEREIRA BERNARDES (EXECUTADO)

SAUL NUNES DA ROCHA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000296-15.2018.8.11.0059 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU SAUL NUNES DA ROCHA e outros IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue um 

depósito identificado com o número do processo referente a condução 

dos oficiais de justiça até os endereços dos requeridos. O recolhimento da 

diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Porto Alegre do Norte, 26 de junho de 2018. Assinado Digitalmente 

JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 58159 Nr: 2240-74.2015.811.0059
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 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laiza Vanessa Masson, Leonardo Mateus 

Borges, L. M. Borges Promoções e Eventos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes de Freitas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 258 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, JULGO PROCEDENTE a representação contra a empresa 

autuada, e seus representantes legais, para o fim de determinar aos réus 

que promovam o pagamento da multa no patamar de 10 salários mínimos.O 

valor da multa imposta se justifica porque as provas produzidas nos autos 

revelaram um grande número de crianças e adolescentes expostas e 

vulneráveis, sendo sujeitas a ambiente, que, sem supervisão, revelou-se 

fortemente degradante. Ademais, além dessa condição, às crianças e 

adolescentes foram disponibilizadas muitas bebidas alcoólicas.Após o 

trânsito em julgado desta sentença, os autos deveram ser encaminhados 

ao Ministério Público para promoção da execução da dívida.Intimem-se os 

representados pela Imprensa Oficial.Sem custas processuais.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59199 Nr: 2859-04.2015.811.0059

 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: Angela Luiz Martins Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA COELHO DE SOUSA, MARIA AFÁ 

TORQUATO ESPÍNDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Armando Martins da Silva Neto - OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 Fixo prazo de até 15 dias para que as partes possam manifestar-se 

quanto ao eventual interesse na produção de outras provas, devendo, se 

for o caso, detalhar especificamente quais fatos pretendem demosntrar, 

so o risco de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88677 Nr: 8510-46.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Silva Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Aqui se tem demanda com que se busca ressarcimento por danos morais 

e materiais.

A ré ofertou contestação, alegando que a autora não teria interesse de 

agir porque teria recebido " mochila" no prazo devido.

Decido.

A preliminar suscitada pela parte ré confunde-se com o mérito e com ele 

será apreciada.

Fizo prazo de até 15 dias para que a parte autora possa manifestar-se 

quanto à contestação apresentada bem como quanto ao eventual 

interesse na produção de outras provas, devendo a autora especificar os 

fatos que serão demonstrados em Juízo, sob o risco de preclusão.

No mesmo prazo, poderá a ré também manifestar-se quanto ao interesse 

na produção de novas provas, devendo serem especificados os fatos 

que pretendem ser demonstrados, sob o risco de preclusão.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 101949 Nr: 3573-56.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:MT6883-A

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Considerando que a cumprimento da missiva restou frustrada, diante da 

informação de que o mandando de intimação foi confeccionado de forma 

errada, uma vez que foi intimada pessoa diversa daquela determinada pelo 

Juízo deprecante.

 Assim, aberta a solenidade (referência 20), o Ministério Público pugnou 

pela expedição de novo mandando de intimação e designação de nova 

data para audiência.

 Diante disso, acolho o pedido ministerial, determinando o cumprimento 

conforme deprecado, ou seja, intimando a pessoa correta, qual seja, JOSÉ 

MARIA BEZERRA DA SILVA, para comparecimento em audiência 

designada para o dia 13 de agosto de 2018, às 18h00, horário oficial de 

Cuiabá/MT.

 Oficie-se ao Juízo Criminal da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT com 

as informações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96365 Nr: 539-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welber Martins Ferreira, alcunha "Reri", El-Hazi 

Martins Pinheiro, Welbany Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT, NIVALDO PEREIRA DA SILVA - OAB:17795/O

 Tendo em vista o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado 

pela defesa dos segregados El-Hazi Martins Pinheiro e Welbany Ferreira 

Martins, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo 

legal.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 104179 Nr: 5001-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Dalmagro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:MT14724-B, Márcio Castilho de Moraes - OAB:MS7247, 

Simone Alves da Silva - OAB:TO6835

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 28 de agosto de 2018, às 13h30 horário oficial de 

Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal de São Félix do Araguaia/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 99354 Nr: 2231-10.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Neto Flores Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Ferreira - OAB:GO22337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Ferreira Lobo - 

OAB:22337/GO

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 626 de 686



necessário.

Para tanto, designo o dia 28 de agosto de 2018, às 14h30 horário oficial de 

Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

 Intimem-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36602 Nr: 1856-66.2017.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altevir Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto da Silva Ramos - 

OAB:22994/0- OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado da parte autora para pagar a diligência do 

oficial de justiça, no juízo deprecado de Sinop/MT (ref.83), para que seja 

cumprida a finalidade da missiva enviada.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144372 Nr: 1582-74.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Neres Alves Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacado de Alimentos e Bebidas Horizonte 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Pendência Financeira c/c 

Ressarcimento de Dano Moral com pedido de Tutela Antecipada proposta 

por Raimunda Neres Alves Amorim em face de Atacado de Alimentos e 

Bebidas Horizonte Ltda.

Compulsando os autos, denota-se que o protesto alegado se deu em 

03/05/2017, a mais de um ano do ajuizamento da presente ação, de modo 

que não restou evidenciado o requisito autorizador consubstanciado no 

perigo da demora.

 Recebo a inicial eis que presentes os requisitos autorizadores.

Conforme preconiza o artigo 334, parágrafo 4º, inciso I do CPC, a 

audiência de conciliação e mediação somente não será realizada quando 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual.

Deste modo, consoante a normativa de solução de conflitos idealizada 

pelo atual códex processual civil, remeta-se o presente feito ao Centro 

Judiciário, a fim de convidar às partes e seus patronos a se fazerem 

presentes em Sessão de mediação a ser designada pela Gestora do 

Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os autos 

conclusos para prosseguimento do feito.

Sem prejuízo, certifique-se quanto a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte Requerente.

Em tempo, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17122 Nr: 29-07.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza, Sebastião Francisco de 

Souza, -, Elicélio Américo da Silva, Emivaldo de Castro e Silva, Luciene 

Batista da Conceição, Espólio de Sebastião Pires Gabriel, Francisca Maria 

Barros Christichini, Eudete Alves Maciel, Flávio Roberto Santin, Francisco 

Alves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Telles Costa Soares 

- OAB:3761-TO, Alexsandro Carvalho - OAB:14.375, Débora Simone 

Santos Rocha Faria - OAB:4198/MT, Djanir Américo Brasiliense - 

OAB:7.382/MT, Emilleny Lázaro da Silva Souza - OAB:4614, Romes 

da Mota Soares - OAB:4781-A, Tamira Maracaipe Correa - 

OAB:4069-TO

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

Revogo a decisão de fls. 2.607, uma vez que apenas parte dos requeridos 

manifestaram pela desnecessidade de oitiva de demais provas.

 A fim de sanar quaisquer nulidades posteriores, determino:

I - a intimação do requerido Mário Cézar Barboza para que manifeste 

sobre a devolução da missiva de fls. 2.596/2.602, uma vez que a 

testemunha de defesa José Inácio Fortunato não fora encontrada no 

endereço informado, informando o seu atual endereço ou sua 

desnecessidade de oitiva, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

II - a intimação do requerido Eudete Alves Maciel para que manifeste sobre 

a devolução da missiva de fls. 2.596/2.602, uma vez que a testemunha de 

defesa Ana Lúcia Campos não fora encontrada no endereço informado, 

informando o seu atual endereço ou sua desnecessidade de oitiva, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

No mais, certifique a Secretaria quanto ao decurso do prazo dos demais 

requeridos (Luciene Batista da Conceição, Sebastião Francisco de Souza, 

Conceição Pereira de Souza, Eudete Alves Maciel, Elicélio Américo da 

Silva e Emivaldo de Castro e Silva) em requerer a produção de outra 

provas.

Após, tornem-me os autos conclusos para análise.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138607 Nr: 1614-16.2017.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSC, LLPS, RPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro em parte o pedido de fl. 24, eis que a pesquisa do endereço do 

requerido se fará junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Intime-se a parte autora, através da Defensoria Pública, para requerer o 

que entender de direito.

 Cumpra-se, em gabinete.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40231 Nr: 902-31.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
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- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. da Silva Reis - ME, Dorotéia da Silva Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:1.381.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 30, para o fim de 

autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou 

aplicações financeiras da parte executada, DOROTÉIA DA SILVA REIS 

(962.157.121-91),devidamente citada (fls. 17) até o valor indicado no 

demonstrativo de cálculo de fls. 31, o que deverá ser efetivado por meio 

de penhora on line, via BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Às providências, expedindo-se o necessário, voltando-me conclusos em 

momento oportuno.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139294 Nr: 1993-54.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadirene da Costa Silva, RSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio de Oliveira Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro em parte o pedido de fl. 30, eis que a pesquisa do endereço do 

requerido se fará junto aos Órgãos conveniados a este Juízo.

 Realizada a diligência, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 Intime-se a parte autora, através da Defensoria Pública, para requerer o 

que entender de direito.

 Cumpra-se, em gabinete.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42712 Nr: 1-29.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gumercindo Vicente Raia, Luiz Carlos Benício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço de Tal, Jose de Tal, Raimundo de Tal, 

Outros, Pedro de Tal, Francisco de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código 

de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de eventuais custas 

remanescentes. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que a 

parte adversa sequer integrou a lide. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.São Félix do Araguaia/MT, 21 de junho de 

2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21017 Nr: 1921-14.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Carreiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Còd. 21017

 Vistos.

Verifica-se que a determinação constante no v. acórdão foi atendida, 

acostando a parte autora aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo (fls. 119/120).

 Em contínuo, foi oportunizado à Autarquia Requerida o oferecimento de 

contestação de mérito. Seguindo-se a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte autora.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão acostadas aos autos (fls. 52/54), desnecessário a repetição 

do ato, que apenas postergaria o julgamento do feito.

 Com isso, CANCELO a audiência de instrução designada para o dia 

28/06/2018.

No mais, não há irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem 

apreciadas.

Com isso, encerrada a instrução processual, o feito encontra-se maduro 

para julgamento. Mantenham-se os autos conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 25 de junho de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45935 Nr: 1961-20.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Alexandre Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Alves Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Márcio Castilho de Moraes, OAB 

nº 24.310/A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38417 Nr: 2212-09.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eldomiro Alves Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malba Ribeiro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Márcio Castilho de Moraes, OAB 

nº 24.310/A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31921 Nr: 526-50.2011.811.0017
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 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Froelich, Elvenete Maria Froelich, Canisio 

Froelich, Nilza de Alencar Froelich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué dos Santos, Honofra Gonçalves Teles 

dos Santos, Josué Fernando dos Santos, Antônio José dos Santos, 

Sirlene Lemes Monteiro, Jesus Rezende dos Santos, Maria Inês Lima 

Balestra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domício Camelo Silva - 

OAB:9068/GO, Tackson Aquino de Araújo - OAB:, Tackson Aquino 

de Araujo - OAB:7459

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Márcio Castilho de Moraes, OAB 

nº 24.310/A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17980 Nr: 847-56.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Rezende dos Santos, Maria Inês Lima Balestra 

dos Santos, Antônio José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domício Camelo Silva - 

OAB:9068/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Márcio Castilho de Moraes, OAB 

nº 24.310/A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14229 Nr: 1092-38.2007.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Froelich, Elvenete Maria Froelich, Canisio 

Froelich, Nilza de Alencar Froelich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué dos Santos, Honofra Gonçalves Teles 

dos Santos, Josué Fernando dos Santos, Antônio José dos Santos, 

Sirlene Lemes Monteiro, Jesus Rezende dos Santos, Maria Inês Lima 

Balestra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique da Rocha - 

OAB:230904, José Roberto Oliveira Costa - OAB:6.456-A, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domício Camelo Silva - 

OAB:9068/GO, Fábio Luis de Mello Oliveira - OAB:6.848-B, Tackson 

Aquino de Araujo - OAB:7459

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Márcio Castilho de Moraes, OAB 

nº 24.310/A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132972 Nr: 101-47.2016.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Oliveira Selmi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Delanhese, Eduardo Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlan Ferreira de Carvalho 

- OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44792 Nr: 1340-23.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelma Lopes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40664 Nr: 1258-26.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerzilene da Fonseca Carvalho, Luiz Coelho de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Fonseca Gonzaga Vieira, Rosimari 

Fonseca Gonzaga Biondo, Jair Fonseca Gonzaga, Rosiclea Fonseca 

Gonzaga, Jolson da Fonseca Gonzaga, Marineri da Fonseca Gonzaga, 

Jone Fonseca Gonzaga, Jackson Fonseca Gonzaga, Espólio de Ângelo 

Antunes Neto da Fonseca, Espólio de Osael da Fonseca Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39420 Nr: 221-61.2014.811.0017

 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): Maidi Waldow Henke
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelâine Feijó Macedo - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34495 Nr: 532-23.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31804 Nr: 403-52.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31381 Nr: 2610-58.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonçalves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20917 Nr: 1821-59.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Jorge Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20798 Nr: 1701-16.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marinho Gomes da Silva, Jandira Sabino da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Maria Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20233 Nr: 1131-30.2010.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magaly Soares Vilas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 19767 Nr: 655-89.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keith Olivett dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16758 Nr: 1532-97.2008.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Oliveira Selmi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese, Eduardo Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlan Ferreira de Carvalho 

- OAB:26487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:12.304/A-MT

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16743 Nr: 1513-91.2008.811.0017

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Renato Ferreira Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldino Franco de Freitas - 

OAB:17374/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Gonçalves Martins 

Filho - OAB:12.304/A-MT

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16286 Nr: 908-48.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maidi Waldow Henke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15410 Nr: 1541-93.2007.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Antonia Geraldelli Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12561 Nr: 1389-79.2006.811.0017

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Luiz Cervi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mário Delanhese, Eduardo Delanhese, 

Ricardo Oliveira Selmi, Célio Renato Ferreira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ronny Argerin - 

OAB:4883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12382 Nr: 1185-35.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mário Delanhese, Eduardo Delanhese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Oliveira Selmi, Célio Renato Ferreira 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luizdos Santos 

Custódio - OAB:13.346-MT, Derson Jales Costa Sales - 

OAB:3977/MT, José Roberto Oliveira Costa - OAB:6.456-A, 

Marcellino Souto - OAB:58066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldino Franco de 

Freitas - OAB:17374/GO, Vanderlan Ferreira de Carvalho - 

OAB:26487/SP

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42359 Nr: 2645-76.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Luciara-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melchior Zanetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38617 Nr: 2387-03.2013.811.0017

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Miguel Pressi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luiz Mazieiro, Francisco Rodrigues Castro 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Pereira Braga - 

OAB:6.013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38372 Nr: 2183-56.2013.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Luiz Mazieiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Miguel Pressi, Marcelo Marcio Pressi, 

Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claúdia Pereira Braga 

Negrão - OAB:7.330

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35731 Nr: 1847-86.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindoval Sousa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31295 Nr: 2536-04.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alípio Divino Borges Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20022 Nr: 920-91.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Caetano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135984 Nr: 2175-74.2016.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDB, TDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JILdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, IMPULSIONO o feito 

com o fim de intimar a D. Advogada THAIS SOARES AZEVEDO, OAB/MT 

nº 24.163/O a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, referidos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32111 Nr: 741-26.2011.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rotal Hospitalar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Municípal de Luciara - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Pitaluga Moreira de 

Castro - OAB:19883/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, 

extinguindo o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do 

artigo 85, §2.º e §6.ª, do Código de Processo Civil.Oportunamente, uma 

vez inscritas/solvidas as custas finais e nada mais sendo requerido, 

arquivem-se, com baixa, mediante cautelas de estilo.P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135912 Nr: 2116-86.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair José Ceconello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos ID N.º 135912
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Vistos.

Considerando a comunicação do i. Promotor de Justiça Substituto, Jairo 

José de Alencar Santos, por meio do Ofício n° 549/2018-PJSFA (anexo), 

no qual estará em gozo de férias e compensatórias no período 

compreendido entre 19/06/2018 a 04/07/2018, bem como estará 

participando do Curso de Cidadania na Capital deste Estado (Cuiabá – MT) 

entre os dias 05 e 06/07/2018, restam prejudicadas as audiências 

designadas durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 23/04/2019, às 

15h30min. (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, 30 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137212 Nr: 631-17.2017.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CGA, ÉCGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

ÉRIKA CRISTINA GUIMARAES FIGUEIREDO, devidamente qualificada, 

representada por sua genitora, a Sra. CASSIA GUIMARÃES AGUIAR, 

ingressaram com a presente ação de guarda c/c alimentos e pedido de 

antecipação de tutela em face de FERNANDO MARINHO FIGUEIREDO.

Em decisão datada de 24/04/2017, fora concedida em sede de 

antecipação de tutela, a guarda provisória da menor a sua genitora, Sra. 

Cassia Guimarães Aguiar, fixando-se também os alimentos provisórios em 

30 (trinta) por cento do salário mínimo.

 Às fls. 37/39, as partes informaram que entraram em acordo extrajudicial, 

requerendo a homologação do mesmo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou de forma favorável 

ao pedido (fls.42).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Cuida-se de Homologação de Acordo Extrajudicial acostado aos 

autos às fls. 37/39.

 Tendo em vista que a conciliação é princípio basilar do processo civil e a 

possibilidade do Juiz homologar autocomposição extrajudicial de qualquer 

natureza ou valor, consoante artigos 725, VIII, 784, IV, e 515, III, do Código 

de Processo Civil.

 Considerando que o presente processo se inclui entre os casos em que é 

possível a solução da controvérsia por meio de transação.

 Considerando, ainda, que foi devidamente colhida a opinião favorável do 

nobre representante do Parquet, não vejo óbice quanto a sua 

homologação.

 Dispositivo

 Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo extrajudicial firmado 

pelas partes (fls. 37/39), razão pela qual julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, “b”, e 515, III, do 

Código de Processo Civil.

 Defiro o pedido de fl. 40, para que seja oficiado ao empregador do 

requerido, de modo que promova o desconto da pensão alimentícia 

diretamente em sua folha de pagamento.

Em tempo, defiro as benesses da assistência judiciária gratuita aos 

requerentes.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, com as baixas de estilo, arquive-se com as cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142731 Nr: 560-78.2018.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGdS, CRGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Vistos, etc.

C. R. G. C., representada por sua genitora Cleibiane Gomes da Silva 

propôs ação de execução de alimentos em desfavor de Demísio da Silva 

Costa.

 À fl. 39 a requerente peticionou informando a quitação integral do débito 

alimentar, requerendo a extinção do processo.

 Relatei o necessário, fundamento e decido.

A execução deve ser extinta em razão do pagamento.

Pois bem, tendo em vista o pagamento integral do débito, o executado 

cumpriu com o disposto no art. 924, II, do CPC que disciplina:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Portanto, como resta dos autos, o executado quitou o débito conforme 

informado na petição de fl. 39.

Desta forma, não havendo qualquer situação que enseje a continuidade da 

presente execução, com fundamento na racionalização do serviço e no 

princípio da eficiência, a extinção do presente é medida que se impõe.

 DISPOSITIVO.

I. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta e conforme 

fundamentação acima JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com julgamento de 

mérito.

II. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

III. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 VI. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40632 Nr: 1234-95.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Por Quantia Certa promovida por THAMY DE 

AZAMBUJA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados e representados nos autos.

Devidamente citado, o Estado, por meio da Procuradora Geral do Estado 

não impugnou o valor apresentado pela Exequente, manifestando às fls. 

34/37 o não oferecimento de impugnação, requerendo a expedição da 

RPV.

É o relatório.

 Fundamento. DECIDO.

Conforme consignado no relatório, o Executado não se opôs ao valor 

apresentado pela Exequente.

Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no cálculo 

apresentado pela Exequente, HOMOLOGO o cálculo de fls. 02/05, nos 

termos do art. 924, II do CPC.

Custas a ser recolhida, quando houver a satisfação do crédito, se for o 

caso.

Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor.

Após, com a comprovação do pagamento, e recolhidas as custas, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144531 Nr: 1648-54.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Aldenira da Silva Setúbal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de 

determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a 

imediata suspensão da cobrança das parcelas oriundas dos contratos de 

número 242213311, 235856453, 247222941, 230038125 e 242013397, 

bem como se abstenha o requerido de lançar o nome da autora nos 

cadastros nacionais de maus pagadores, até o deslinde da presente 

ação.Em caso de descumprimento desta decisão, será aplicada multa no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova.DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.Remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar 

às partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

mediação a ser designada pela Gestora do Centro, para oportunizar lhes a 

conciliação. Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação, inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, 

se necessário.Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me 

os autos conclusos para prosseguimento do feito.Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143529 Nr: 1005-96.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Martins Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onaisser Martins de Souza, Município de São 

Félix do Araguaia-MT, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O

 Decisão

Vistos, etc.

 Ante a juntada de contestação pelos requeridos, intime-se a Defensoria 

Pública para que apresente impugnação às contestações no prazo legal.

Ademais, diante da decisão proferida em sede de agravo de instrumento 

que ora se junta, substituo a multa diária pela possibilidade de bloqueio on 

line de verbas públicas, em caso de descumprimento da ordem judicial de 

fls. 35/37.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 25808 Nr: 173-97.2007.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Luiz Alves, Mauro Rubens Alves, Katia Giorgia 

Lopes, Claudia Regina Roma, Cristiane Maria Alves, Maria Vilani Dourado 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Vieira, Marli Fernandes Vieira, 

Maria Vilani Dourado Alves, Marcinho de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Francielly Aparecida Storti Assunção - OAB:21240, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041, 

Mirian Correia da Costa - OAB:6361-MT, Miriele Garcia Ribeiro - 

OAB:10636/MT, ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 21.789, 

Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, 

Jurandir de Souza Freire - OAB:6636-B/MT, Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:14866

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono o processo promovendo a triagem dos autos para 

regular andamento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-07.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MUQUISSAI MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.

(ª) LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: 

Processo: 1000043-07.2018.8.11.0098; Valor causa: R$ 10.238,21; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: AGUINALDO MUQUISSAI 

MASSAVI Parte Ré: REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A I FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA NA QUALIDADE DE ADVOGADO DA 

PARTE TE PROMOVENTE, para comparecer(em), à audiência DE 

Conciliação Sala: PORTO ESPERIDIÃO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/08/2018 Hora: 09:00 Tipo: Conciliação Sala: PORTO ESPERIDIÃO - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2018 Hora: 10:15 , na sede 

do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PORTO ESPERIDIÃO - MT, 26 de junho de 2018. 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA ANALISTA JUDICIÁRIO SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-89.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MACONHAO ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA A EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) LILIAN 

BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: Processo: 

1000044-89.2018.8.11.0098; Valor causa: R$ 10.623,94; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SILVIA MACONHAO ORTIZ Parte 

Ré: REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO: Nos 

termos do art.203, § 4º do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de designar 

audiência preliminar para o dia 13/08/2018, às 09h15min. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PORTO ESPERIDIÃO - MT, 26 de junho de 

2018. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA ANALISTA JUDICIÁRIO 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584
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Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14907 Nr: 875-63.2008.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES RUFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT, Melchior Fülber 

Caumo - OAB:9.918 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Spessoto 

Persoli - OAB:138.630/SP, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes - 

OAB:99.939/SP, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13.431-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito, extinguindo-se 

esses embargos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Novo CPC, prosseguindo os autos principais.CONDENO o Embargante ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais os quais fixo no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

consoante dispõe o art. 85, §2º e §3º, do Novo Código de Processo 

Civil.TRASLADE-SE cópia desta sentença aos autos principais nº 

689-40.2008.811.0080 (14711), em apenso.Transitado em julgado, em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14262 Nr: 234-75.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Ruff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT, Melchior Fülber 

Caumo - OAB:9.918 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Spessoto 

Persoli - OAB:138.630/SP, Carlos Suplicy de Figueiredo Forbes - 

OAB:99.939/SP, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13.431-A, Heroldes Bahr Neto - OAB:23.432 PR, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando extinto o feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em 

virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19067 Nr: 863-44.2011.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, Adão Lari Caumo, AGOMERCINDO 

SCHONS, ALBERTO TONELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que a 

parte autora adquiriu, pela usucapião, o domínio sobre a área descrita na 

petição inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. Não há 

custas ou honorários advocatícios.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32418 Nr: 1197-10.2013.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON TAIRONI LIPPERT SCHEID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA, MISAEL BECKER ROOS, TIAGO 

RITTER BUCH, GABRIEL K. TUMOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que a 

parte autora adquiriu, pela usucapião, o domínio sobre a área descrita na 

petição inicial. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. Não há 

custas ou honorários advocatícios.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31885 Nr: 672-28.2013.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JACÓ JACOBY, SIRLEI INES HENZ JACOBY, 

Roque Hoehn, TEREZINHA DE OLIVEIRA MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE SENE - 

OAB:19247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526-MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918 OAB-MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de declarar o 

excesso de execução no montante de 50.776 (cinquenta mil setecentos e 

setenta e seis) quilos de Soja, que deverá ser excluída do processo de 

execução que t rami ta neste Juízo em apenso (n º 

425-47.2013.811.0080).Em virtude da sucumbência, condeno a 

embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa.Traslade-se cópia desta sentença aos autos principais, 

certificando-se.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37035 Nr: 1022-45.2015.811.0080

 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: Valdir Pereira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA ZONTA

 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: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59731 Nr: 2526-81.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Calupa Ltda, ALUÍSIO DE AGUIAR, Cirineu 
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de Aguiar, PAULO SÉRGIO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmar Pinheiro Silva, ARS-AGROPASTORIL 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:13984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO a liminar requerida, mantendo os autores na 

posse do imóvel, até decisão contrária, devendo a parte ré se abster da 

prática de atos de turbação e esbulho, sob pena de multa a ser fixada em 

momento oportuno. Em contrapartida, deverá a parte autora manter o 

pagamento dos valores devidos a título de arrendamento, cuja atualização 

(valor de mercado) poderá ser requerida durante o regular trâmite do feito 

e compensada na apuração das obrigações. Sem prejuízo, cite-se a parte 

ré para apresentar contestação. Designe-se audiência de conciliação em 

data a ser definida pelo setor competente. Às providências. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18008 Nr: 1197-15.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edma de Fátima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59500 Nr: 2459-19.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GRAZIANI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIBALDO ARAUJO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDA SAYURI SUMIZONO 

RAFAEL - OAB:16064/GO, Roberto Ângelo Rafael - OAB:10.608/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Gonçalves Benjamim - 

OAB:3411/GO, Ney Rocha Porfírio - OAB:19610/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o mandado de cumprimento de 

Penhora e Avaliação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não 

tem acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas 

juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor 

de Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da 

Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59396 Nr: 2411-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimeto do mandado de Citação. 

Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao 

sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54016 Nr: 4907-96.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Policia Judiciária Cível de Querência

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Eduardo Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Por preencher os pressupostos recursais de ordem objetiva e subjetiva, 

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo acusado.

 Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar no prazo legal de 08 

dias.

 Em seguida, com as certificações devidas, independentemente, de 

despacho nesse sentido, após as baixas de estilo, subam os autos em 

apreço (art. 601, caput, do CPP) à instância superior para que o indigitado 

recurso seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se.

Certifiquem-se os prazos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56288 Nr: 979-06.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO JOSÉ DE FRANÇA - 

OAB:34036

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

das intimações (mandados/Carta/Carta Precatória), se necessário em 

virtude da designação de audiência para a data de 27 de abril de 2018, 

consigno seus respectivos códigos e horários para realização da 

audiência preliminar.

Processo código 41903 às 13h00m (MT)

Processo código 49578 às 13h20m (MT)

Processo código 45685 às 14h00m (MT)

Processo código 53052 às 14h20m (MT)

Processo código 39552 às 14h40m (MT)

Processo código 56098 às 15h00m (MT)

Processo código 56288 às 15h20m (MT)

Processo código 56261 às 15h40m (MT)

Processo código 56296 às 16h00m (MT)

Processo código 56777 às 16h20m (MT)

Processo código 56721 às 16h40m (MT)

Processo código 55629 às 17h00m (MT)

Processo código 51996 às 17h20m (MT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39966 Nr: 430-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JACINILDA SOUSA MAGALHÃES, DAVI MAGALHÃES 

DA CRUZ, WELTON MAGALHÃES CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DOS REIS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39966 Nr: 430-64.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JACINILDA SOUSA MAGALHÃES, DAVI MAGALHÃES 

DA CRUZ, WELTON MAGALHÃES CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DOS REIS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na presente ação de 

alimentos, e o faço para CONDENAR o requerido a pagar pensão 

alimentícia ao filho menor até atingir a maioridade, no montante de 30% do 

salário mínimo nacional vigente, todos os meses. Não há custas ou 

honorários advocatícios em razão da gratuidade.P.R.I.Intime-se a 

Defensoria Pública com envio dos autos.Ciência ao MP.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-31.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL NARDAO OAB - MT17560/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, da designação de 

audiência de conciliação para o dia 14/09/2018 às 13:45 (MT), conforme 

Despacho de ID 10345015.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-90.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERNANDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UCLERISTON DA ROSA CARDOSO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, da designação de 

audiência de conciliação para o dia 14/09/2018 às 14:00 (MT).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-08.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO MORENO COFERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI ZATTI (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para o dia 14/09/2018 às 

14:15 (MT).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41309 Nr: 632-44.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R BATISTA - ME, JOSIMAR RIBEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1586,00(hum mil e 

quinhentos e oitenta e seis reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte 

link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme 

certidão de referência 21, juntada em 11/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46497 Nr: 816-63.2017.811.0079

 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: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana de Fátima dos Santos 

Souza - OAB:OAB/BA 31.037, ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Evandro Slongo - OAB:OAB/BA 23.194, Farouk Naufal - 

OAB:MT 2.371, MARCIO ROGERIO DE SOUZA - OAB:19.942 OAB/BA, 

Victor Oliveira de Lima - OAB:MT 17.649/O

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 649,00(seiscentos e 

quarenta e nove reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 62, juntada em 08/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46497 Nr: 816-63.2017.811.0079

 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: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana de Fátima dos Santos 

Souza - OAB:OAB/BA 31.037, ELVENS LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21040/O, Evandro Slongo - OAB:OAB/BA 23.194, Farouk Naufal - 

OAB:MT 2.371, MARCIO ROGERIO DE SOUZA - OAB:19.942 OAB/BA, 

Victor Oliveira de Lima - OAB:MT 17.649/O

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 649,00(seiscentos e 

quarenta e nove reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 75, juntada em 21/06/2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46222 Nr: 667-67.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA SILVA PEREIRA MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 375,00(trezentos e 

setenta e cinco reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 44, juntada em 25/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42476 Nr: 1098-38.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcella Oliveira Assis, Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 472,00(quatrocentos e 

setenta e dois reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 32, juntada em 25/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42660 Nr: 1205-82.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CARLOS NETO, Marcia Matins Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 793,00(setecentos e 

noventa e três reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 39, juntada em 24/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56684 Nr: 1779-37.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEZIEL SOARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 2.646,00(dois mil 

seiscentos e quarenta e seis reais) mediante Guia a ser retirada no 

seguinte link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, 

conforme certidão de referência 18, juntada em 19/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46371 Nr: 743-91.2017.811.0079

 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): MANOEL ROBERTO CARLOS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 3.172,00(três mil cento e 

setenta e dois reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 34, juntada em 19/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55789 Nr: 1401-81.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir José Wollmer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.273,00(hum duzentos 

e setenta e três reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 16, juntada em 15/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45461 Nr: 247-62.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO NUNES BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 331,00(trezentos e trinta 

e um reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 34, juntada em 15/06/2018.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39754 Nr: 696-38.2016.811.0052

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia a data de 24 de agosto de 2018, a partir 

da 9h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35351 Nr: 160-61.2015.811.0052

 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: Gilmar Antonio dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato telefônico com o Dr. Roberto de 

Azevedo, fica agendada a pericia a data de 24 de agosto de 2018, a partir 

da 9h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38070 Nr: 1179-05.2015.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W R de Oliveira Contabilidade - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 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 acerca do Ofício nº 

389/18, oriundo da Segunda Vara Especializada Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT (referência 65), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44221 Nr: 949-89.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julcinéia Anacleto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Alves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 949-89.2017.811.0052 – Código: 44221

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intime-se, pessoalmente, o advogado dativo de sua nomeação (ref. 32), 

devendo constar no mandado o endereço e o telefone para contato da 

requerente.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-05.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES ARNALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIR ERTES GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 26 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000214-05.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-12.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SOARES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 26 de junho de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/08/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000220-12.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-56.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000036-56.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.873,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: JOSE 

GUIDINI Parte Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Senhor(a): ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA 

CONCEICAO PAIVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado para execução da sentença no processo acima 

indicado. Despacho/Decisão: sentença anexa RIO BRANCO/MT, 26 de 

junho de 2018 Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010410-80.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ELENICE FRERES COQUEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010410-80.2016.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: KELLY ELENICE FRERES 

COQUEIRO Parte Requerida: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): KELLY 

ELENICE FRERES COQUEIRO. Reitero a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da informação juntada ao Id. 13550342, cuja copia 

segue anexa, no processo acima indicado, sob pena de arquivamento. RIO 

BRANCO/MT, 26 de junho de 2018 Atenciosamente, (Assinado 

Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010351-92.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DIGITAL BF LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010351-92.2016.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.259,50; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: CHARLES 

DE PAULA ALMEIDA Parte Requerido: COMERCIO DIGITAL BF LTDA. 

Senhor(a): ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CHARLES DE PAULA 

ALMEIDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo 

atualizado para execução da sentença no processo acima indicado. 

Despacho/Decisão: RIO BRANCO/MT, 26 de junho de 2018 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-34.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS MEDEIROS DOS SANTOS OAB - MT0021378A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000031-34.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: JOSE 

LOPES Parte Requerido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMOS MEDEIROS DOS SANTOS 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo atualizado para 

execução da sentença no processo acima indicado. Despacho/Decisão: 

Sentença anexa RIO BRANCO/MT, 26 de junho de 2018 Atenciosamente, 

(assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-31.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000070-31.2018.8.11.0052 Valor causa: R$ 

15.144,87 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: JOSE 

CICERO MONTEIRO Parte Executada: VIVO S.A. Senhor(a): VIVO S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito 

(calculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de 

multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de 

Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada 

em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 517. 

Despacho/Decisão: (Sentença anexa) RIO BRANCO/MT, 26 de junho de 

2018 Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-83.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIRENE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000073-83.2018.8.11.0052 Valor causa: R$ 

15.081,18 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: LUZIRENE 

DOS SANTOS Parte Executada: VIVO S.A. Senhor(a): VIVO S.A. Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do valor do débito (calculo 

anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de incidência de multa de 10 

% (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do Código de Processo Civil, 

assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em julgado 

poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o 

prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 517. Despacho/Decisão: 

(sentença anexa) RIO BRANCO/MT, 26 de junho de 2018 Atenciosamente, 

(assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-53.2018.8.11.0052
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000075-53.2018.8.11.0052 Valor causa: R$ 

15.130,77 Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Exequente: MARIA DE 

LOURDES PEREIRA DE SOUZA Parte Executada: VIVO S.A. Senhor(a): 

VIVO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO, para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do 

valor do débito (calculo anexo) ou comprovar que já o fez, sob pena de 

incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 475 - J do 

Código de Processo Civil, assim como o advirta de que a decisão judicial 

transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, 

depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário? NCPC, art. 

517. Despacho/Decisão: (Sentença anexa) RIO BRANCO/MT, 26 de junho 

de 2018 Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER 

PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, 

CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-47.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE FRANCISCO DA SILVA POICHE (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:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000056-47.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

18.740,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Requerente: ONOFRE 

FRANCISCO DA SILVA POICHE Parte Requerido: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO 

CORBELINO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar cálculo 

atualizado para execução da sentença no processo acima indicado. 

Despacho/Decisão: RIO BRANCO/MT, 26 de junho de 2018 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82530 Nr: 2115-85.2018.811.0032

 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): E.A Bornholdt EPP, Emerson Anton Bornholdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de E A BORNHOLDT EPP, representado pelo EMERSON ANTON 

BORNHOLDT, devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, estando, 

ainda, em conformidade com a determinação posta no art. 700 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação e de pagamento, concedendo ao 

requerido o prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, 

nos termos do art.701 do CPC, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas processuais (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo.

Cite-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.: 61669 Nr: 1250-67.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedito Camilo Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Assim, DEFIRO a habilitação dos herdeiros à sucessão processual, 

conforme requerido em ref.10. Proceda-se o cartório distribuidor a 

alteração do polo ativo da demanda bem como a correta classificação dos 

autos, para que conste como fase de cumprimento de sentença.Após 

regularizado o polo ativo, intime-se a parte executada (INSS) para que 

apresente impugnação à execução, no prazo legal. Superado tal prazo, 

não havendo impugnação à execução ou rejeitadas as arguições da 

executada, certifique-se à imediata conclusão para fins e prazos 

previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 do CPC e 

observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

Providências.Rosário Oeste/MT, 25 de junho de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58976 Nr: 211-35.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Edith Rosa de Oliveira França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, noatadamente os documentos que 

instruem a peça inaugural, concluo que assiste razão ao INSS em sua 

manifestação de ref. 15, razão pela qual determino a parte autora que no 

prazo de 15 (qinze) dias promova a juntada dos documentos requeridos, 

sob pena de extinção do processo.

Cumprida a determinaçaõ retro, promova-se a intimação do INSS, 

renovando-se o prazo para apresentação de impugnação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75588 Nr: 2698-07.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anadir Valentina de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, na 

pessoa de rep. Exmo. Sr. João Antonio da Silva Balbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:OAB/MT 8477 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos legais do art. 319 e 320 do CPC, recebo a 

petição inicial.

DEFIRO o benefício da Gratuidade de Justiça.

Intime-se a Fazenda Municipal para que no prazo de 30 (trinta) dias 

apresente impugnação.

Advirta-se que o rito procedimental a ser seguido é aquele do art. 534 e 

ss. do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68258 Nr: 1928-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Anderson Conceição de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901, Dr Francisco Claudio Jassniker Junior - 

OAB:21087, Dr Jéssica Edwirgens Nogueira Ribeiro - OAB:18441, Dr 

Luiz Henrique Reis da Silva - OAB:19466, Dr Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16284, Dr Willian Hideki Yamamura - OAB:17564, Dra Flávia 

Rosa Nicanor de Souza - OAB:13889, Dra Michelly Dias Massoni - 

OAB:15458, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 4.482, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/O

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerida para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação da reconvenção.

Após, venham-me os autos conclusos, oportunidade na qual se apreciará 

o pedido de ref. 63.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57319 Nr: 1549-78.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Simone Maria de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte autora (fls.20/24), para que surta seus efeitos jurídicos e legais, 

nos termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. 

Gestor às providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Após, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.Rosário 

Oeste/MT, 25 de junho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82505 Nr: 2098-49.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MAYER DE ALMEIDA MARTINS, 

WELLIGTON MAURICIO ALVES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de EDER MAYER DE ALMEIDA MARTINS e WELLINGTON 

MAURICIO ALVES BONFIM, ambos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, estando, 

ainda, em conformidade com a determinação posta no art. 700 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação e de pagamento, concedendo ao 

requerido o prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, 

nos termos do art.701 do CPC, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas processuais (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo.

Cite-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.: 82503 Nr: 2096-79.2018.811.0032

 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): Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, estando, 

ainda, em conformidade com a determinação posta no art. 700 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação e de pagamento, concedendo ao 

requerido o prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, 

nos termos do art.701 do CPC, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas processuais (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo.

Por oportuno, que todas as intimações sejam publicadas em nome do 

advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/MT 14.258-A.

Cite-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.: 82500 Nr: 2093-27.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welliton de Almeida e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de WELLITON DE ALMEIDA E SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil, estando, 

ainda, em conformidade com a determinação posta no art. 700 do mesmo 

diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, recebo a petição inicial.

Expeça-se o mandado de citação e de pagamento, concedendo ao 

requerido o prazo de 15 (quinze) dias, para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, 

nos termos do art.701 do CPC, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

réu cumpra, ficará isento de custas processuais (CPC, art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, 

não havendo o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo.

Por oportuno, que todas as intimações sejam publicadas em nome do 

advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/MT 14.258-A.

Cite-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73509 Nr: 1687-40.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elymarcio Nunes de Araújo, Jucilene Joaquim 

Cosme Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MENDES 

DA SILVA - OAB:12433

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, REJEITO sumariamente os 

embargos à execução opostos, sem conhecer-lhe do mérito, o que faço 

com arrimo no art. 918, II do Código de Processo Civil.Initme-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Rosário Oeste/MT, 25 de junho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72402 Nr: 1030-98.2017.811.0032

 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: Jurene Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Rosário 

Oeste - Secretaria Municipal de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo eletrônico nº. 1030-98.2017.811.0032

Código nº. 72402

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C.C Pedido de Tutela Provisória 

de Urgência ajuizada por Jurene Maria da Silva em face do Estado de Mato 

Grosso e Município de Rosário Oeste, a Inicial for recebida ref.05, juntada 

de contestação ref.18 para a paciente ser submetida a avaliação da 

equipe Cirúrgica Cardíaca, Decisão de Concessão de tutela ref. 31.

 No entanto compulsando atentamente os autos, em especial a petição 

acostada pela parte autora à ref. 43, verifica-se que o objeto da presente 

lide fora alcançado, sendo o procedimento cirúrgico já realizado, assim a 

Autora pugna pela desistência da ação.

 Dessa forma, não havendo mais lide subjacente ao processo, e ante o 

pedido de desistência da parte autora, JULGO EXTINTO o processo, Sem 

Resolução Do Mérito, com fundamento no com fulcro no artigo 485, VIII, do 

CPC.

Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquive-se, com a 

devida baixa nos sistemas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 21 de junho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53870 Nr: 1961-43.2013.811.0032

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rogério Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:15.320

 Vistos em Correição.

Defiro Cota Ministerial de fls. 93. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, de prosseguimento ao feito, sob pena de extinção 

e arquivamento.

Após Voltem-me os Autos Conclusos

Às providências.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-90.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-90.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-75.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-75.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TAIS CONRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE TAIS CONRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAMIAO NETO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DAMIAO NETO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCO MIGUEL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCO MIGUEL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 24 de OUTUBRO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75605 Nr: 476-37.2016.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANY RAIRA PEREIRA DE PAULA EI, MANOEL 

DIAS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Atente a parte requerida às Refs. 34 e 39.
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CUMPRA-SE o determinado, no prazo de 10 (dez), pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 74170 Nr: 1688-30.2015.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, por contato telefonico com o médico Thiago, Diretor 

Clinico do Hospital Municipal local, fone 99243 9917, foi Agendado o dia 

26/07/18, 16:00 hs, para realização exame de interdição com o requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 75442 Nr: 393-21.2016.811.0053

 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: EMILIO ABIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURINEY ADÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Corbelino Laccal da 

Silva - OAB:9409/MT

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos não encontrei na peça 

inicial os quesitos da parte autora, sendo assim intimo a advogada do 

autor para apresentar os quesitos a fim de viabilizar a realização do 

exame de interdição no requerido, dentro do prazo de 48 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75442 Nr: 393-21.2016.811.0053

 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: EMILIO ABIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURINEY ADÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Corbelino Laccal da 

Silva - OAB:9409/MT

 Vistos etc.

Num primeiro momento, referendo a decisão anteriormente prolatada pelo 

MM. Juízo da 2ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande, no que concerne à antecipação da tutela jurisdicional.

Destarte, reiterando os argumentos ali delineados, NOMEIO como curador 

provisório do paciente, o requerente Emilio Abido Pereira, DETERMINANDO 

seja lavrado o necessário à curatela provisória.

No mais, tendo em conta tratar-se de questão que envolve possível 

interesse de incapaz, dê-se vistas dos autos ao MP.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75263 Nr: 295-36.2016.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCA, BLDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da Silva de 

Almeida - OAB:7355-A, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604/MT, 

Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO INICIAL concedendo, definitivamente, 

a guarda dos Gustavo Henrique Zanchet dos Santos Andrade e Davi 

César Zanchet dos Santos Andrade, junto a sua avó materna, Amabile 

Zanchet.Contudo, faculto ao genitor dos menores, Bruno Leôncio dos 

Santos Andrade, o direito de visitas aos finais de semana alternados, 

podendo retirar os menores no sábado a partir das 10:00 horas, devendo 

devolve-los aos domingos até as 18:00 horas.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas ou honorários por incabíveis 

(ECA, art. 141, § 2º).Dou por publicada a presente sentença com a 

entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que 

dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Cumpra-se, EXPEDINDO-SE o 

necessário.Às providências, com estrita observância de todas as normas 

previstas na CNGC/MT.Intimem-se. Ciência ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75442 Nr: 393-21.2016.811.0053

 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: EMILIO ABIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURINEY ADÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Corbelino Laccal da 

Silva - OAB:9409/MT

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Considerando a necessidade de realização de exame pericial com o 

interditando, determino sua realização pelo IML, onde deverão serem 

respondidos os quesitos apresentados na peça inicial e pelo Ministério 

Público.

 Caberá a Secretaria desta comarca o agendamento da consulta, com 

posterior intimação das partes.

Cumpra-se.

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 Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 9199 Nr: 1222-51.2006.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR MARCIANO DE OLIVEIRA, DANIEL 

FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Dias de Oliveira - 

OAB:5.926, José Ricardo Costa Marques Corbelino - OAB:5486/MT, 

PATRICK SHARON DOS SANTOS - OAB:14712

 Intimação do Advogado de Defesa de Daniel Ferreira Gomes para, no 

prazo de 05 dias, à luz do art. 422 do Código de processo Penal, arrolar 

as testemunhas que pretenda ouvir em Plenário do Júri, bem como 

eventuais diligências a serem praticadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 110 Nr: 228-67.1999.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO DIAS NETO, MARIA DA GLÓRIA 

RIBEIRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Arantes Ferreira - 

OAB:5920/MT, Demilson Nogueira Moreira - OAB:6491-B, Luiz 

Estevão Torquato da Silva - OAB:1760/MT

 Intimação do executado para pagar o valor a que foi condenado, 
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devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31550 Nr: 314-86.2009.811.0053

 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: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARQUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12747, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Afonso da Costa 

Ribeiro - OAB:1417/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre a 

certidão de decurso de prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 4233 Nr: 156-41.2003.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON RODRIGUES FERREIRA, AELZO 

ANTUNES DE SOUZA DOS SANTOS, ALENCAR NOVAES DE OLIVEIRA, 

ARILDO CAETANO DE SOUZA, CELSO DA SILVA FRANÇA, AGNALDO 

ALVES DE SOUZA, MARCÍLIO BATISTA DA SILVA FILHO, DANIEL 

CLEITON DOS SANTOS MACHADO, EDUARDO MENDES DE ANDRADE, 

MARIO MÁRCIO DE SOUZA, ODAIR JOSÉ ALVES DE ARRUDA, SANDRO 

JOÃO GOMES ALEXANDRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Eduardo Schnell Nothen Junior - 

OAB:22662/0, Fábio Ricardo da Silva Reis - OAB:9.176-A/MT, GEORGE 

LUIZ VON HOLLEBEN - OAB:9299/MT, Joel Quintella - OAB:9563, 

Sebastião Moura da Silva - OAB:2863/MT, Tellen Aparecida da 

Costa - OAB:8069

 Intimação do Advogado Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT 22.662, 

para que, no prazo legal, apresente as alegações finais dos acusados 

Sandro João Gomes Alexandria, Marcílio Batista da Silva Filho, Agnaldo 

Alves de Souza, Aelzo Antunes de Souza dos Santos e Adilson 

Rodrigues Ferreira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 4233 Nr: 156-41.2003.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON RODRIGUES FERREIRA, AELZO 

ANTUNES DE SOUZA DOS SANTOS, ALENCAR NOVAES DE OLIVEIRA, 

ARILDO CAETANO DE SOUZA, CELSO DA SILVA FRANÇA, AGNALDO 

ALVES DE SOUZA, MARCÍLIO BATISTA DA SILVA FILHO, DANIEL 

CLEITON DOS SANTOS MACHADO, EDUARDO MENDES DE ANDRADE, 

MARIO MÁRCIO DE SOUZA, ODAIR JOSÉ ALVES DE ARRUDA, SANDRO 

JOÃO GOMES ALEXANDRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Eduardo Schnell Nothen Junior - 

OAB:22662/0, Fábio Ricardo da Silva Reis - OAB:9.176-A/MT, GEORGE 

LUIZ VON HOLLEBEN - OAB:9299/MT, Joel Quintella - OAB:9563, 

Sebastião Moura da Silva - OAB:2863/MT, Tellen Aparecida da 

Costa - OAB:8069

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Eduardo Schnell Nothen Junior, OAB/MT 22.662 (Tel: 99215-5333) como 

Defensor Dativo dos acusados Sandro João Gomes Alexandria, Marcílio 

Batista da Silva Filho, Agnaldo Alves de Souza, Aelzo Antunes de Souza 

dos Santos e Adilson Rodrigues Ferreira, para atuar neste feito. Os 

honorários advocatícios serão fixados de acordo com a tabela da OAB/MT 

e levando em consideração os atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 110 Nr: 228-67.1999.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO DIAS NETO, MARIA DA GLÓRIA 

RIBEIRO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Arantes Ferreira - 

OAB:5920/MT, Demilson Nogueira Moreira - OAB:6491-B, Luiz 

Estevão Torquato da Silva - OAB:1760/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente 

corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), 

à luz do art. 523, §1º do CPC.

Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-42.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ROSA MOREIRA (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000761-42.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.552,10 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

Nome: GRACIELE ROSA MOREIRA Endereço: peixinho, 0, peixinho, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB: 

MT0017690A Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE 

MELGAÇO 3445, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES OAB: MT0011065S-A Endereço: RUA BERNARDO 

GUIMARÃES, 245, - ATÉ 699/700, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - 

MG - CEP: 30140-080 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de 

CONCILIAÇÃO se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 09/08/2018 Hora: 09:10 , 

no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIAS: a) No caso de 

audiência de conciliação e saneamento, a parte deverá comparecer 

pessoalmente ou fazer-se representar por advogado com poderes para 

transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, 

serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, 

decididas as questões processuais pendentes e deferidas às provas 

oportunamente requeridas. b) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 de 

junho de 2018. Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-72.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

INDIARAH CAROLINA DO NASCIMENTO (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000759-72.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.367,40 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

Nome: INDIARAH CAROLINA DO NASCIMENTO Endereço: peixinho, 0, 

peixinho, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SILVIO LUIZ GOMES 

DA SILVA OAB: MT0017690A Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 

RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-908 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB: MT0011065S-A Endereço: RUA 

BERNARDO GUIMARÃES, 245, - ATÉ 699/700, FUNCIONÁRIOS, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30140-080 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A 

audiência de CONCILIAÇÃO se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 15/08/2018 

Hora: 12:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIAS: a) No caso de 

audiência de conciliação e saneamento, a parte deverá comparecer 

pessoalmente ou fazer-se representar por advogado com poderes para 

transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, 

serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, 

decididas as questões processuais pendentes e deferidas às provas 

oportunamente requeridas. b) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 de 

junho de 2018. Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-83.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCO SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDIRCO SOARES DE AMORIM 

Endereço: Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000616-83.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 Hora: 13:10 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDIRCO SOARES DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA 

SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000619-38.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCO SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDIRCO SOARES DE AMORIM 

Endereço: Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000619-38.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 Hora: 13:20 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDIRCO SOARES DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA 

SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 
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2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-75.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCO SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDIRCO SOARES DE AMORIM 

Endereço: Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000623-75.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 Hora: 13:30 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDIRCO SOARES DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA 

SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000624-60.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCO SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDIRCO SOARES DE AMORIM 

Endereço: Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000624-60.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 Hora: 13:40 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDIRCO SOARES DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA 

SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-45.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SALVOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PL MOVEIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 
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junho de 2018. À(o) Requerente Nome: CRISTIANO SALVOS DOS 

SANTOS Endereço: Rua S-0 S/N, S/N, Bairro Fronteira, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000625-45.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 08/08/2018 Hora: 13:20 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [FINANCIAMENTO DE 

PRODUTO, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

CRISTIANO SALVOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB: 

MT0021610A Endereço: desconhecido REQUERIDO: PL MOVEIS 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-30.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCO SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: EDIRCO SOARES DE AMORIM 

Endereço: Zona Rural, s/n, Assentamento Pontal do Glória, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000626-30.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 Hora: 13:50 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: EDIRCO SOARES DE 

AMORIM ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA 

SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-74.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VIRGILIO MARQUES DE MORAES 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 18, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000636-74.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 

Hora: 14:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VIRGILIO MARQUES DE MORAES ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 649 de 686



questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-59.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VIRGILIO MARQUES DE MORAES 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 18, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000637-59.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 

Hora: 14:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VIRGILIO MARQUES DE MORAES ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-44.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VIRGILIO MARQUES DE MORAES 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 18, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000638-44.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 

Hora: 14:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VIRGILIO MARQUES DE MORAES ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-14.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VIRGILIO MARQUES DE MORAES 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 18, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 650 de 686



requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000640-14.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 

Hora: 14:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VIRGILIO MARQUES DE MORAES ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-96.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: VIRGILIO MARQUES DE MORAES 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 18, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000641-96.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2018 

Hora: 14:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: VIRGILIO MARQUES DE MORAES ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-62.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA CANDIDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: JEOVA CANDIDO ALVES 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 43, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000792-62.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 

Hora: 12:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: JEOVA CANDIDO ALVES ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 
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parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-77.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA CANDIDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: JEOVA CANDIDO ALVES 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 43, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000791-77.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 

Hora: 15:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: JEOVA CANDIDO ALVES ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-70.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL TEOTONIO PINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: IZAEL TEOTONIO PINELI Endereço: 

ZONA RURAL, LOTE 38, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000785-70.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 

Hora: 16:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: IZAEL TEOTONIO PINELI ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-85.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL TEOTONIO PINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: IZAEL TEOTONIO PINELI Endereço: 

ZONA RURAL, LOTE 38, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000784-85.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 
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ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 

Hora: 16:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: IZAEL TEOTONIO PINELI ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-03.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL TEOTONIO PINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: IZAEL TEOTONIO PINELI Endereço: 

ZONA RURAL, LOTE 38, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000783-03.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 

Hora: 17:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: IZAEL TEOTONIO PINELI ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-18.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL TEOTONIO PINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: IZAEL TEOTONIO PINELI Endereço: 

ZONA RURAL, LOTE 38, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000782-18.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 

Hora: 17:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: IZAEL TEOTONIO PINELI ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-33.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 653 de 686



IZAEL TEOTONIO PINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: IZAEL TEOTONIO PINELI Endereço: 

ZONA RURAL, LOTE 38, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000781-33.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 24/08/2018 

Hora: 17:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: IZAEL TEOTONIO PINELI ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-48.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ITAMAR FERNANDES Endereço: 

ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000780-48.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 09:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ITAMAR FERNANDES 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-63.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ITAMAR FERNANDES Endereço: 

ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000779-63.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 09:10 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ITAMAR FERNANDES 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 
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ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-78.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ITAMAR FERNANDES Endereço: 

ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000778-78.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 09:20 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ITAMAR FERNANDES 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-93.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de junho de 

2018. À(o) Requerente Nome: ITAMAR FERNANDES Endereço: ZONA 

RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000777-93.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 09:30 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ITAMAR FERNANDES 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-11.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 
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(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: ITAMAR FERNANDES Endereço: 

ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000776-11.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 09:40 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: ITAMAR FERNANDES 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-41.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SERAFIM DEMEDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: IRENE SERAFIM DEMEDIO 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000774-41.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 09:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: IRENE SERAFIM DEMEDIO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-56.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SERAFIM DEMEDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: IRENE SERAFIM DEMEDIO 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000773-56.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 10:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: IRENE SERAFIM DEMEDIO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 
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processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-71.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SERAFIM DEMEDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: IRENE SERAFIM DEMEDIO 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000772-71.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 10:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: IRENE SERAFIM DEMEDIO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-86.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SERAFIM DEMEDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: IRENE SERAFIM DEMEDIO 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000771-86.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 10:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: IRENE SERAFIM DEMEDIO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-19.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE SERAFIM DEMEDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: IRENE SERAFIM DEMEDIO 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 
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CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000769-19.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 10:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: IRENE SERAFIM DEMEDIO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-34.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: GILSON TEIXEIRA Endereço: ZONA 

RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000768-34.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 10:40 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GILSON TEIXEIRA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-49.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: GILSON TEIXEIRA Endereço: ZONA 

RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000767-49.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 10:50 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GILSON TEIXEIRA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-64.2018.8.11.0053

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 658 de 686



Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: GILSON TEIXEIRA Endereço: ZONA 

RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000766-64.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 11:00 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GILSON TEIXEIRA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-79.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: GILSON TEIXEIRA Endereço: ZONA 

RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000765-79.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 11:10 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GILSON TEIXEIRA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-94.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: GILSON TEIXEIRA Endereço: ZONA 

RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída 

dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç 

ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente 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 comparecer(em) à 

audiência designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000764-94.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e 

se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - 

AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 Hora: 11:20 , no Edifício do 

Fórum, sito no endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: GILSON TEIXEIRA 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA 

BARROS OAB: MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia 

anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, 
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ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-12.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO GONCALVES DA 

CRUZ Endereço: ZONA RURAL, LOTE 68, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000763-12.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 11:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000762-27.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO GONCALVES DA 

CRUZ Endereço: ZONA RURAL, LOTE 68, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000762-27.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 11:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-57.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 
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BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO GONCALVES DA 

CRUZ Endereço: ZONA RURAL, LOTE 68, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000760-57.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 11:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-87.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO GONCALVES DA 

CRUZ Endereço: ZONA RURAL, LOTE 68, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000758-87.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 12:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-05.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO GONCALVES DA 

CRUZ Endereço: ZONA RURAL, LOTE 68, ASSENTAMENTO PONTAL DO 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000757-05.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 12:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 
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ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-20.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000756-20.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 12:20 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-35.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000755-35.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 12:30 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-50.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 
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requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000754-50.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 12:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-65.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000753-65.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 12:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-80.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO 

Endereço: ZONA RURAL, S/N, ASSENTAMENTO PONTAL DO GLORIA, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente 

carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por 

finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000752-80.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 13:00 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: MT0011968A-N 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 
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s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-95.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE NERES MABACO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 26 de 

junho de 2018. À(o) Requerente Nome: FELIPE NERES MABACO DA SILVA 

Endereço: ZONA RURAL, LOTE 91, ASSENTAMENTO PONTAL DA 

GLORIA, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente 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 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1000751-95.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/09/2018 

Hora: 13:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: FELIPE NERES MABACO DA SILVA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: SIMEI DA SILVA BARROS OAB: 

MT0011968A-N Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 71777 Nr: 2046-03.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº. 2046-03.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 71777.

Vistos.

Dê-se vista a parte requerente para apresentar contrarrazões, na 

sequência encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1° Região, com nossas homenagens de praxe.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 86753 Nr: 906-73.2012.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IVETE APARECIDA DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DA SILVA MARTINS, ANA PAULA 

VERÔNICA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

ARAPUTANGA - MT - OAB:ARAPUTANGA-MT, OSWALDO ALVAREZ 

DE CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº. 906-73.2012.811.0038.

CÓDIGO Nº. 86753.

Vistos.

 Defiro o pleito retro, e determino a citação por edital da requerida, com 

prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no artigo 257, do CPC 

.

 Decorrido in albis o prazo para manifestação, nomeio como Curador 

Especial à Defensoria Pública, que deverá ser intimada desta nomeação 

pessoalmente, para, manifestar-se em tal condição, no prazo legal.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 69993 Nr: 1232-88.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº. 1232-88.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 69993.

Vistos.

 Defiro o petitório acostado em referência nº. 61.

Razão pela qual determino a efetiva penhora dos veículos que já 

encontram penhorados via sistema RENAJUD, no endereço descrito na 

inicial e que se proceda com a avaliação judicial destes.

 Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem acerca da formalização da penhora realizada, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Empós, conforme pleito, DETERMINO a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à Defensoria Pública.

 Cumpra-se. Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 2714-37.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2714-37.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 80719.

Vistos.

Tendo em vista a juntada de carta precatória aos autos, sem que tenha se 

efetivado a intimação do requerido, DETERMINO a intimação pessoal da 

parte autora, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 82874 Nr: 3883-59.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO GARIBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O direito em litígio não admite transação, em razão do requerido ser 

pessoa jurídica de direito público, sendo desnecessária a realização de 

audiência de conciliação ou mediação. Ausentes quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 e 355 do Código de Processo Civil, sendo assim, 

passo ao saneamento do feito e à análise das provas a serem produzidas, 

em consonância com o disposto no art. 357 do mesmo Codex: Inexistem 

questões processuais pendentes (art. 357, I, CPC); A atividade probatória 

recairá sobre a existência ou não dos requisitos necessários à 

concessão do benefício previdenciário perquirido (art. 357, II, CPC), sendo 

esta a questão de direito delimitada. Considerando que o Código de 

Processo Civil vigente pacificou o entendimento de que a distribuição do 

ônus da prova deve ser feita no momento do saneamento do feito, 

conforme disposição expressa do inciso III, do art. 357, de referido diploma 

legal, passo a enfrenta-la neste momento processual. Desta feita, por se 

tratar de feito em que a parte autora almeja a comprovação de fatos 

constitutivos do seu direito, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, 

caberá o ônus da prova à parte requerente. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o caso em apreço, haja vista ser 

imprescindível ao deslinde da lide, assim, intime-se a parte autora para 

produzir a prova testemunhal, em ate 10(dez) dias, a serem ouvidas, na 

audiência designada para a data mais próxima da pauta, qual seja, 29 de 

novembro de 2018, às 17:00horas. Assim, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 

2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88100 Nr: 1673-98.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1673-98.2018.811.0039

CÓDIGO 88100

Vistos.

Compulsando os autos determino que a parte autora proceda com a 

emenda da inicial para o fim de:

 a) Apresentar ”CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SERVIÇOS” n° 

B50931399-8.

 Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para 

o fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57715 Nr: 1955-78.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, JEANA VALERIA MENDES ALVES - 

OAB:20246/O, LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - OAB:OAB/MT 24.687, 

Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1955-78.2014.811.0039

CÓDIGO 57715

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70368 Nr: 1353-19.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA GARCIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 AUTOS 1353-19.2016.811.0039

CÓDIGO 70368

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1028327/6/2018 Página 665 de 686



Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61131 Nr: 637-26.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DE OLIVEIRA - ME, ROBSON DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 AUTOS Nº 2194-14.2016.811.0039

CÓDIGO 61131

Vistos.

 Intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do 

débito.

Posteriormente, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de ref. 

35.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 65515 Nr: 2098-33.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANEIDE GONÇALVES OBARA ULIANA, PEDRO 

AUGUSTO OBARA ULIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010

 Autos nº. 2098-33.2015.811.0039.

 Código nº. 65515.

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de 

Tutela Especifica ajuizada por Pedro Augusto Obara Uliana, menor 

impúbere, neste ato representado por sua genitora Silvaneide Gonçalves 

Obara Uliana, em desfavor do Estado de Mato Grosso, todos devidamente 

qualificados.

Juntou documentos em folhas nº. 09/17.

Distribuído os autos no dia 13/11/2015.

Após, cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado pela 

parte autora, no dia 22/05/2018, tendo em vista que o requerente menor 

não necessita mais do leite em pó solicitado nos autos.

Desse modo, determinou a intimação da parte requerida para 

manifestar-se acerca da desistência, no qual este se manifestou 

favorável à extinção do feito (referencia n.61).

Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Determino eventual debloqueio judicial nas contas do requerido, expedindo 

posterior devolução do saldo remanescente, se houver.

Condeno em as custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 

2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, porém, suspende os efeitos 

da condenação tendo em vista que a requerente é beneficiária da justiça 

gratuita..

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67548 Nr: 356-36.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº. 356-36.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 67548.

Vistos.

Defiro o petitório em referencia n. 80, e DETERMINO que se proceda com 

nova citação do requerido no endereço correto, informado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63527 Nr: 1363-97.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. DE LIMA & CIA. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:MT-4.062, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 Autos nº. 1363-97.2015.811.0039.

Código nº. 63527.

Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o 

agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Deste modo, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento carreado 

aos autos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88343 Nr: 1794-29.2018.811.0039

 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: ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA TERESA BOUSADA DIAS 

KOSHIAMA - OAB:12685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1794-29.2018.811.0039

CÓDIGO 88343

Vistos.

Compulsando os autos determino que a parte autora proceda com a 
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emenda da inicial para o fim de:

 a) Apresentar a Competência do Juízo, indicando com precisão a fim de 

que possa preencher os requisitos legais dos arts. 319 e 320 do CPC;

 b) Comprovar sua hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, 

LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de Processo Civil, colecionando 

ao feito comprovante de renda, bem como, declaração de imposto de 

renda, dos últimos dois exercícios.

Desta feita, DETERMINO que seja intimado o patrono da parte autora para o 

fim de emendar a inicial nos moldes acima delineados, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento de tais determinações no prazo legal acarretará no 

indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88319 Nr: 1788-22.2018.811.0039

 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: WB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NOGUEIRA CAMELO - 

OAB:24813/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1788-22.2018.811.0039

CÓDIGO Nº. 88319

Vistos.

Intime-se o autor para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código de 

Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, bem como 

declaração de imposto de renda dos últimos dois exercícios.

 Após o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86503 Nr: 925-66.2018.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 Diante do exposto, REJEITO a justificativa apresentada pelo executado. 

Por consectário, determino a intimação do executado para quitação do 

débito, sob pena de mandado de livre penhora de tantos bens necessários 

para a satisfação do crédito.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 25 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80866 Nr: 2791-46.2017.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA HENRIQUE DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I, do art. 

487, do CPC, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a 

ação executiva em apenso (código n. 12203), em todos os seus 

efeitos.CONDENO a Embargante, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil, porém, suspende os efeitos da 

condenação tendo em vista que a embargante é beneficiária da justiça 

gratuita.Junte-se cópia desta nos autos da Execução.Após o trânsito em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT, 28 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73735 Nr: 2994-42.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GIUFRIDA PERES, MAX SUEL DOS 

ANJOS FEITOSA, RENATO DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 DELIBERAÇÕES:

Vistos.

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público, desse modo redesigno 

audiência de Instrução para o dia 23 de outubro de 2018, às 15h00min.

Após, concluso.

Às providências.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, 

Matheus Augusto Santos Monteiro, digitei, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro

 Promotor(a) de Justiça

Bruno Ricci Garcia

Advogado dos Denunciados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64203 Nr: 1636-76.2015.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 Código nº: 64203.

Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em folha nº. 52 houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 3.112,29 (três mil e cento e 

doze reais e vinte e nove centavos), título que executa no presente 

momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 
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(CPF 947.249.701-20) no valor de R$ 3.112,29 (três mil e cento e doze 

reais e vinte e nove centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 24/05/2018 e, em resposta obtida em 30/05/2018 

(conforme documento em anexo) o executado não possuía saldo 

suficiente, motivo pelo qual houve o bloqueio da ordem.

Determino a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79072 Nr: 1831-90.2017.811.0039

 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 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSLAINNE LACERDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 79072.

Vistos.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em folha nº. 69/71 houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 16.451,33 (dezesseis mil e 

quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), título que 

executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CPF 024.980.701-76) no valor de R$ R$ 16.451,33 (dezesseis mil e 

quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 24/05/2018 e, em resposta obtida em 30/05/2018 

(conforme documento em anexo), ordem não cumprida por insuficiência de 

saldo, valor irrisório desbloqueado.

Determino a intimação da parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77663 Nr: 1137-24.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. MOLINA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 77663.

Vistos.

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em folha nº. 60/61 houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 56.946,32 (cinquenta e seis 

mil e noventa e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), título que 

executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, a penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ 17.129.679/0001-16) no valor de R$ 56.946,32 (cinquenta e seis mil 

e noventa e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 24/05/2018 e, em resposta obtida em 30/05/2018 

(conforme documento em anexo), ordem não cumprida por insuficiência de 

saldo, valor irrisório desbloqueado.

Determino a intimação da parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80431 Nr: 2546-35.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GIANDOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 Considerando que o presente feito ainda pende de realização de perícia 

em especialista, nomeio, independentemente de compromisso, o Dr. 

Manoel de Jesus Freitas Junior, Rua Pelotas, 09 – CPA I, Centro Médico 

CPA, Cuiabá/MT, CEP: 78.055-100 Fone: (65) 99982-6252, email 

manofreitasjr@gmail.com, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. 

Faculto às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de 

assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69599 Nr: 1087-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 AUTOS Nº 1087-32.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº 69599.

Vistos.

Tendo em vista que a necessidade de readequação de pauta de 

audiências para melhor desenvolvimento dos trabalhos, REDESIGNO a 

audiência outrora designada, para o dia 25 de setembro de 2018, às 

15h00min.

Destarte, comunique-se todas as partes via e-mail, telefone ou qualquer 

outro meio hábil e rápido para o fim de que tomem ciência da presente 

redesignação evitando-se, deste modo, prejuízo para as partes.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes quanto à redesignação da presente solenidade.

Às providências.
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Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71022 Nr: 1655-48.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:MT 15033, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, Lote 14 da Quadra 42, no Loteamento denominado JARDIM 

POPULAR, neste município, com a área de 350,00 metros quadrados; 

Medindo: frente: 12,50 metros para a Rua Brasilia; Fundo: 12,50 metros 

para o lote 10; Lado Direito: 28,00 metros para o lote 15; Lado Esquerdo 

28,00 metros para o lote 13; havido conforme a Matricula 8.839, do Livro 

nº 02, datado em 07 de novembro de 1990, de acordo com a certidão 

expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do Registro de 

Imóveis da Comarca de Mirassol D´Oeste – MT, em favor da 

requerente.Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 20 

de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59770 Nr: 226-80.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DAMIÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 226-80.2015.811.0039

CÓDIGO Nº 59770

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78798 Nr: 1671-65.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI DIOGO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 1671-65.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 78798

Vistos.

Considerando que esta Magistrada estará, no dia 29/06/2018, participando 

do “Seminário Eleições 2018 – Cenário de Desafios e perspectivas”, junto 

ao Tribunal Regional Eleitoral, em Cuiabá/MT e, ainda, por consequência 

diante da necessidade de deslocamento no dia 28/06/2018, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada nestes autos para o dia 29 de 

NOVEMBRO de 2018, às 13h30min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75118 Nr: 28-72.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINA RIBEIRO SUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHOA - 

OAB:PROCURADOR

 AUTOS Nº 28-72.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 75118

Vistos.

Considerando que esta Magistrada estará, no dia 29/06/2018, participando 

do “Seminário Eleições 2018 – Cenário de Desafios e perspectivas”, junto 

ao Tribunal Regional Eleitoral, em Cuiabá/MT e, ainda, por consequência, 

diante da necessidade de deslocamento no dia 28/06/2018, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada nestes autos para o dia 29 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80614 Nr: 2658-04.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELVINA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Marconi Amaral - 

OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2658-04.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 80614

Vistos.

Considerando que esta Magistrada estará, no dia 29/06/2018, participando 

do “Seminário Eleições 2018 – Cenário de Desafios e perspectivas”, junto 

ao Tribunal Regional Eleitoral, em Cuiabá/MT e, ainda, por consequência, 

diante da necessidade de deslocamento no dia 28/06/2018, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada nestes autos para o dia 29 de 

NOVEMBRO de 2018, às 14h30min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82871 Nr: 3881-89.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIZETE COELHO DE ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:, Wesley Lavoisier de Barros Nascimento - OAB:PROCURADOR

 AUTOS Nº 3881-89.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 82871

Vistos.

Considerando que esta Magistrada estará, no dia 29/06/2018, participando 

do “Seminário Eleições 2018 – Cenário de Desafios e perspectivas”, junto 

ao Tribunal Regional Eleitoral, em Cuiabá/MT e, ainda, por consequência, 

diante da necessidade de deslocamento no dia 28/06/2018, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada nestes autos para o dia 29 de 

NOVEMBRO de 2018, às 15h30min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73485 Nr: 2877-51.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SANTANA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:16305/O, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2877-51.2016.811.0039

CÓDIGO Nº 73485

Vistos.

Considerando que esta Magistrada estará, no dia 29/06/2018, participando 

do “Seminário Eleições 2018 – Cenário de Desafios e perspectivas”, junto 

ao Tribunal Regional Eleitoral, em Cuiabá/MT e, ainda, por consequência, 

diante da necessidade de deslocamento no dia 28/06/2018, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada nestes autos para o dia 29 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16h00min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77396 Nr: 1012-56.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TEIXEIRA DE ARAÚJO, ELIELSON DE 

ARAÚJO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 AUTOS Nº 1012-56.2017.811.0039

CÓDIGO 77396

Vistos.

 Defiro o pedido Ministerial de ref. 140.

Nomeio o douto advogado Dr. PAULO GUILHERME DA SILVA, OAB/MT 

2.994, militante nesta Cidade e Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação para patrocinar a Defesa do réu LEANDRO TEIXEIRA DE 

ARAÚJO.

Desde já, diante dos trabalhos desempenhados, e por força do provimento 

09/2007/ CGJ/MT e levando em consideração o momento processual em 

questão arbitro a titulo de honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser 

pago pelo Estado de Mato Grosso, Expeça-se certidão em favor do 

referido causídico, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 67937 Nr: 501-92.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAVDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Diante do exposto, DECRETO a prisão civil da executada Gláucia 

Fernanda de Souza, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fulcro nas 

disposições dos arts. 1.694 usque 1.696 do Código Civil, art. 528, § 3º, do 

Código de Processo Civil e 19 da Lei n.º 5.478/1968, em relação não 

apenas às prestações indicadas à referência nº. 92, mas também de 

todas as demais vencidas no curso da presente execução e até o efetivo 

pagamento.Determino ainda que seja expedida certidão de dívida para fins 

de protesto, nos termos no art. 517 do Código de Processo Civil.Caso seja 

efetuado o pagamento da prestação alimentícia, suspenda-se o 

cumprimento da ordem de prisão, conforme art. 528, § 3º do Código de 

Processo Civil.Expeça-se o mandado de prisão, fazendo constar o valor a 

ser pago conforme demonstrativo de cálculo contido à referência nº. 92, 

bem como devendo nele constar que a Autoridade Policial deverá cumprir 

à risca o inciso LXII do art. 5.º da Constituição Federal, com imediata 

comunicação da prisão à família da presa ou à pessoa por ela indicada; e, 

segundo, que a expedição de eventual alvará de soltura será realizada 

apenas depois de demonstrado o pagamento pela alimentante das 

prestações alimentícias vencidas até a data do efetivo pagamento, ou 

acordo escrito entre eles. Notifique-se o digno Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 26075 Nr: 1693-36.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOMINGOS FERREIRA, JOSÉ VITÓRIO 

PAVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473-A, JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS - 

OAB:3262/RO, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN 

- OAB:8122

 Autos nº. 1693-36.2011.811.0039.

Código nº. 26075.

Vistos.

Intime-se a parte autora, para que se manifeste sobre certidão de fl. 217 

no prazo legal de 15 (quize) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23756 Nr: 1382-79.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELITON NOBRE DA SILVA, ALICE NOBRE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO DUTRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, ELIANE 

ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:MT 12079

 AUTOS Nº 1382-79.2010.811.0039

CÓDIGO 23756

Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 133-v.

Assim sendo, conforme a ordem estabelecida pelo artigo 845 e seguintes 

do CPC, determino que expeça-se mandado de livre penhora, no endereço 

indicado no pleito retro, até o montante do débito executado.

Empós, intime-se o devedor para que manifeste acerca da formalização da 

penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 11143 Nr: 558-96.2005.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJFDV, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - 

OAB:00

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 055-96.2005.811.0039.

CÓDIGO 11143.

Vistos.

 Intime-se a parte requerente para informar o nº de CPF do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 2627 Nr: 132-60.2000.811.0039

 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): JOSÉ VICENTE BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/PR 

56.918, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380, WALLACE ELLER 

MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:

 PROCESSO 132-60.2000.811.0039.

CÓDIGO 2627.

Vistos.

 Tendo em vista não ter sido encontrado veículo no CPF pesquisado via 

sistema RENAJUD, intime-se o Requerente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83975 Nr: 4448-23.2017.811.0039

 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 PAINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4448-23.2017.811.0039.Código nº. 83975.Vistos.Inicialmente, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça.....Designo o dia 24 de julho de 

2018, às 14h30min, para realização de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento (art. 5º da Lei nº 5.478/1968). Cite-se o requerido, 

consignando que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da 

realização da audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º 

e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968. Intime-se o requerido, bem como a 

parte autora, para que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, ocasião em que poderão apresentar demais 

provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968).Faça-se consignar que o não 

comparecimento da parte autora à referida audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, assim como o fato de que a 

ausência do requerido determinará a revelia quanto à matéria de fato (art. 

7º da Lei nº 5.478/1968).Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 20 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 76021 Nr: 439-18.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 439-18.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 76021

Vistos.

Considerando que esta Magistrada estará, no dia 29/06/2018, participando 

do “Seminário Eleições 2018 – Cenário de Desafios e perspectivas”, junto 

ao Tribunal Regional Eleitoral, em Cuiabá/MT e, ainda, por consequência, 

diante da necessidade de deslocamento no dia 28/06/2018, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada nestes autos para o dia 29 de 

NOVEMBRO de 2018, às 16h30min.

Intimem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77496 Nr: 1059-30.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA BARATELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAIA VENDRAMINI - 

OAB:OAB/MT 23004, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - OAB:MT/ 

9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1059-30.2017.811.0039

CÓDIGO Nº 77496

Vistos.

Considerando que esta Magistrada estará, no dia 29/06/2018, participando 

do “Seminário Eleições 2018 – Cenário de Desafios e perspectivas”, junto 

ao Tribunal Regional Eleitoral, em Cuiabá/MT e, ainda, por consequência, 

diante da necessidade de deslocamento no dia 28/06/2018, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada nestes autos para o dia 29 de 

NOVEMBRO de 2018, às 15h00min.

Intimem-se todos.
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Às providências.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53888 Nr: 1658-08.2013.811.0039

 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: MARINEUZA DE LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BRAZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 AUTOS Nº 1658-08.2013.811.0039

CÓDIGO 53888

Vistos.

 Intimem-se o autor para que comprove sua hipossuficiência de recursos 

nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 99, §2º, Código de Processo 

Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, bem como declaração 

de imposto de renda dos últimos dois exercícios.

Após o prazo supra, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos 

para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Portaria

PORTARIA N.º 028/2018-DF

O EXMO. DOUTOR CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria n. 078/2017-DF que designou o servidor 

ÉLCIO ALVES, matrícula 3005, Técnico Judiciário, para exercer a função 

de Gestor Judiciário Substituto (FC).

Art. 2º - DESIGNAR o servidor RAFAEL MENDES DA SILVA, matrícula 

36926, CPF 856.919.092-15, Analista Judiciário, lotado na Vara Única 

desta Comarca de Sapezal/MT, para exercer a função de Gestor Judiciário 

de 1º Entrância (FC), a partir da publicação desta.

 Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Remetendo-se, cópia desta ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Sapezal/MT, 26 de junho de 2018.

 Conrado Machado Simão

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 27/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de JULHO/2018 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 27/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74119 Nr: 1637-12.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVORI TEREZINHA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, AUTO XANXERE LTDA, 

ALOISIO DANILO KOCHHANN, RUI LUIZ GAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:MT 8.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN ANTONIO CHITTO 

VANZIN - OAB:OAB/SC 34.207, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:52589/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Nos termos do art. 431 da CNGC, intima-se o(a) advogado(a) LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON, a devolver os autos em cartório no prazo 

de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa.

CNGC, Art. 431: O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os 

prazos de devolução de autos em carga, providenciando a cobrança 

mensal por meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por 

mandado, conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111251 Nr: 2772-83.2018.811.0078

 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: ROBERTINO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROALDO M. FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.INDEFIRO a tutela pleiteada ante a não prestação de caução dos 

alugueis, consoante preconizado no artigo 59, § 1º, da Lei 8.245/90.2. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação consoante pauta do Conciliador, a 

realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, observando-se o 

disposto no art. 334 do CPC.3. Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da 

audiência (art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

do CPC). As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.4. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

p a r t e  a u t o r a  a p r e s e n t a r  r e s p o s t a  à 

reconvenção.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Conrado Machado SimãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106040 Nr: 4598-81.2017.811.0078

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA PEREIRA DE SOUZA, EDINEI PEREIRA DOS 
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SANTOS, ELISANGELA BORGES DOS SANTOS, ELEM REGINA BORGES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de referência 08 e 10, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para requerer o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111138 Nr: 2710-43.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PROD AGRPEC LTDA, ROSANA 

MARIA NEPONUCENO MICHARKI, DARIO JOSÉ MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111089 Nr: 2683-60.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIQUIEL DE OLIVEIRA LOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111088 Nr: 2682-75.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):
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I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111087 Nr: 2681-90.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MOTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111047 Nr: 2661-02.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR ONEIDI DALRI ME, JOCIMAR ONEIDI 

DALRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial e determino (na seguinte ordem):

I - Citação do Devedor, pelas sucessivas modalidades previstas no Art. 

8º, da LEF – Lei nº 6.830/80;

II - Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio 

de depósito ou fiança;

III - Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;

IV - Registro da penhora ou arresto, independentemente do pagamento de 

custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 14 da Lei nº 

6.830/80 (LEF); e

V - Avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia sobre bens 

imóveis.

O Executado será citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a Execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 

6.830/80):

A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

não requerer por outra forma;

A citação considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do 

Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias 

após a entrega da carta à agência postal;

Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

ou por Edital;

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 
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no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo.

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da Execução de que trata o 

Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora poderá recair em qualquer bem do 

Executado, exceto os que a Lei declare absolutamente impenhoráveis 

(Art. 10, da Lei nº 6.830/80).

Consigne-se no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, 

após seguro o Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da 

juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, 

incisos I, II e III, da LEF).

Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito exequendo atualizado.

Desde já, conforme dispõe o artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil, consigno que fica autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as 

citações, intimações e penhoras no período de férias forenses, e nos 

feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido, independente de 

autorização judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99510 Nr: 1430-71.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Código de Processo Civil, faculto 

às partes o prazo comum de 5 (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 enten¬dem 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, justifi¬cando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento anteci¬pado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamen¬tadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.

Intime-se a parte autora e a DEFENSORIA PÚBLICA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 85239 Nr: 2235-92.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANICE MARIA BEZ BATTI, VILCEU LUIZ BEZ BATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deixo de analisar a petição de ref. 31, tendo em vista a interposição de 

recurso de apelação nos autos.

Assim, cumpra-se a decisão de ref. 23, citando e intimando a parte 

Requerida para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo Requerente.

Cumrpa-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 98187 Nr: 804-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIQUE SATELIS RIBEIRO, ELIANE DE FATIMA 

FOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do acórdão proferido relativamente a este processo, 

o qual redimensionou a pena aplicada ao réu, já transitado em julgado, sem 

alteração do regime de cumprimento de pena, EXTRAIA-SE a guia de 

execução definitiva, observando eventuais executivos de pena já 

existentes, procedendo a devida unificação.

Após, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 92622 Nr: 1516-76.2016.811.0078

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAS, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a informação contida no termo de audiência (ref. 38) de que 

o Requerido se encontra preso na cidade de Porto Velho/RO, remeta o 

feito à Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 89019 Nr: 485-21.2016.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO GERHARD NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOIS IRMÃOS COMERCIO DE PNEUS LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE IZABEL GERHARDT - 

OAB:14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:MT 16075

 Diante do exposto, acolho a preliminar de intempestidade e REJEITO os 

presentes embargos, e assim o faço sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.CONDENO o embargante ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.CONDENO o 

embargante ao pagamento das custas e taxas processuais, todavia pelo 

fato de ser beneficiária da justiça gratuita, a condenação nas custas e 

despesas processuais ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, 

consoante preconizado no artigo 98 § 3º do CPC/2015.Traslade-se cópia 

dessa sentença para os autos da execução código 80918 

desapensando-se os autos.Trans i tado em ju lgado,  ao 

arquivo.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

praxe.Às providências.CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72550 Nr: 136-23.2013.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDE NOVES, WEVERTON NEVES DOS REIS, 

WESLEY NEVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA SANTANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE RODRIGUES DE 
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FREITAS - OAB:OAB/MT13.101

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30963 Nr: 117-27.2007.811.0078

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12290 Nr: 283-35.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avaney Benedito Bondespacho Gomes, 

Zoraide Kursio Valovi

 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.176, via 

malote digital, para a Comarca de Lucas do Rio Verde. Código de 

rastreabilidade: 81120183456936.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 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. 283, via 

malote digital, para a Comarca de Lucas do Rio Verde, Código de 

rastreabilidade: 81120183456942, e Carta Precatória de fls. 285, para a 

Comarca de Sinop, Código de rastreabilidade: 81120183456941.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26800 Nr: 281-89.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. M. Madeiras Ltda, Iraci Isotton, Waldemar 

Isotton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL.

A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 Aportou aos autos notícia da quitação do débito perseguido na presente 

execução.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Insta anotar que a extinção se baseia na informação prestada às fls. 38 

pela parte exequente, somada a informação de fls. 29/32.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais. Havendo pendência, 

notifique-se o Executado para o pagamento. Não havendo o pagamento, 

cumpra o que está determinado nas disposições contidas na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em especial nos artigos 573 e seguintes.

 Após, arquive-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010052-86.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. 1. DEFIRO o pedido de penhora via RENAJUD; 2. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. CERTIFIQUE-SE o resultado da 

busca e, INTIME-SE o exequente para que, ciente, se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23790 Nr: 412-35.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Simão de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ SIMÃO DE SOUZA, Cpf: 

63150808120, Rg: 15021084, Filiação: Manoel Simão de Souza e Isabel da 

Silva Souza, data de nascimento: 07/06/1974, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, casado(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo procedente a pretensão formulada na 

denúncia para o fim de CONDENAR o denunciado JOSÉ SIMÃO DE 

SOUZA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 310 do Código 

de Trânsito Brasileiro.4. Dosimetria4.1 Delito do art. 310 do Código de 

Trânsito Brasileiro.O delito previsto no art. 310 do Código de Trânsito 

Brasileiro é punido abstratamente com pena de detenção, de seis meses a 

um ano, ou multa.Passo a dosar a pena.4.1.2 Circunstâncias judiciais (art. 

59 do Código Penal)Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo 

a analisar as circunstâncias judiciais. Por fim, aplica-se o disposto no 

Enunciado 39 das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para 

fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser 

valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de 

discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade”.Quanto à culpabilidade enquanto circunstância judicial, 
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a conduta do agente é reprovável, contudo, por si só, não autoriza o 

aumento da pena. O réu não possui maus antecedentes (fls. 34). Não há 

nos autos elementos seguros para aferição da personalidade ou conduta 

social do agente. Igualmente faltam elementos acerca dos motivos do 

crime. As circunstâncias em que o crime foi praticado também não devem 

ser sopesadas em desfavor do réu, por já fazerem parte das elementares 

típicas. O delito não trouxe maiores consequências, dada a firme 

intervenção policial. Sendo a vítima a coletividade, resta prejudicada a 

análise da circunstância judicial do comportamento da vítima.Por tudo isso, 

não havendo circunstância judicial desfavorável, partindo do mínimo legal, 

FIXO a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.4.1.3 Circunstâncias 

agravantes e atenuantesO réu, na fase inquisitorial, confessou a autoria 

do delito, confissão esta que foi utilizada como prova para a condenação, 

motivo pelo qual deve incidir, em tese, a atenuante prevista na alínea ‘d’ do 

inciso III do art. 65 do Código Penal, contudo, por não ser admitido, nessa 

fase, a redução da pena abaixo do mínimo legal, deixo de aplicar a 

atenuante. Não há a agravantes no caso em comento.Destarte, converto a 

pena-base em pena provisória de 06 (seis) meses de detenção.4.1.4 

Causas de aumento e diminuiçãoInexistem causas de aumento ou 

diminuição de pena, pelo que a pena-provisória se converte em pena 

definitiva de 06 (seis) meses de detenção.4.2 Pena finalResulta ao réu 

JOSÉ SIMÃO DE SOUZA a pena final de 06 (seis) meses de detenção.4.3 

Regime inicialTendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal, fixo como regime inicial de cumprimento da pena privativa de 

liberdade o aberto.4.4 Substituição e suspensão condicional da pena.Com 

fulcro no art. 44 e seu § 2º do CP, estão presentes os requisitos legais, 

pelo que substituo a pena privativa aplicada por uma pena restritivas de 

direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, devendo as 

atividades ser atribuídas conforme as aptidões do réu, sendo cumpridas à 

razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a 

não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local a ser designado em 

audiência admonitória; 4.5 SursisA teor do que dispõe o art. 77, III, do 

Código Penal, incabível a substituição condicional da pena, eis que já 

operada a substituição por pena restritiva de direitos.4.6 Direito de apelar 

em liberdadeDefiro o direito do réu de apelar em liberdade, em relação ao 

presente processo, em razão do regime inicial da pena.5. Disposições 

FinaisApós o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências: 

a)Expeça-se Guia de Execução Penal, encaminhando para o juízo da 

execução penal que esteja o réu submetido.b)Comunique-se o Tribunal 

Regional Eleitoral para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da 

CF;c)Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes.d) Cumpra-se o contido nos §§ 2º e 3º do art. 201 do CPP, no 

que forem aplicáveis; cumpra-se, no que mais for pertinente, o Código de 

Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.e) De acordo com a decisão de 

fls. 81, EXPEÇA-SE certidão no importe correspondente a 07 (sete) URHs, 

em favor do D. Causídico que atuou na defesa do denunciado.f) Deixo de 

condenar o réu nas custas processuais, eis que, assistido por advogado 

nomeado pelo Juízo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao MPE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathally Rogéria Pereira 

Gomes Jarschel, digitei.

Tabaporã, 25 de junho de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 24/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito Diretora 

do Foro da Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, na forma da lei e 

no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 008, de 23 de fevereiro de 1989, que 

estabelece feriado no dia 4 de julho, em virtude às Comemorações do 

Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de 

Tapurah – MT;

 RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente forense na Comarca de Tapurah-MT, 

bem como nos Cartórios Extrajudiciais do referido Município, no dia 4 de 

julho de 2018 (quarta-feira), em face às comemorações do aniversário da 

cidade.

Parágrafo Único – PRORROGAR os prazos processuais que se iniciem ou 

findem na referida data, para o primeiro dia útil subsequente.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Remeta-se cópia à Corregedoria Geral 

da Justiça, ao Representante do Ministério Público, à Defensoria Pública, à 

Delegacia de Polícia e a 21º Subseção da OAB.

 Tapurah-MT, 21 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59471 Nr: 2018-85.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DULTRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 (...) .Exatamente nesse sentido, segundo o disposto no § 1º do art. 50 da 

Lei 11.343/06, o exame preliminar de constatação droga é realizado para 

sustentar, inicialmente, a lavratura do auto de prisão em flagrante e/ou da 

instauração do procedimento de investigação.O auto de constatação 

provisório não tem o condão de substituir a prova técnica especializada de 

forma a gerar certeza do caráter toxicológico da substância apreendida. 

Somente o laudo toxicológico, subscrito por peritos oficiais, que se vale de 

aparelhamento técnico adequado e utilizam método de exame científico, 

poderá comprovar que a substância apreendida é mesmo uma daquelas 

consideradas entorpecentes ou causadora de dependência física ou 

psíquica.No caso dos autos, nota-se que a diligência já foi determinada por 

este juízo às fls. 67, sem que fosse cumprida pela Autoridade 

Policial.Deste modo, converto o julgamento em diligência e determino que 

seja requisitado da Autoridade Policial e da Politec, no prazo impreterível 

de 24 (vinte e quatro) horas, o laudo definitivo de constatação da droga 

apreendida.Instrua-se o ofício a ser endereçado a i. Autoridade Policial, 

com cópia do documento constante às fls. 67, advertindo-a que se trata 

de processo referente a réu preso, devendo o prazo ser cumprido, sob 

pena de responsabilidade.Com a juntada do laudo aos autos, vista ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas.Intime-se. Cumpra-se.De Lucas do Rio Verde para Tapurah-MT, 25 

de junho de 2018.Melissa de Lima Araújo Juíza de direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63706 Nr: 1480-70.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU BOBEK, Lizandra Zanini Bobek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 
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certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63759 Nr: 1519-67.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CAPELETTI, DORACI 

XAVIER DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63792 Nr: 1540-43.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARTINS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Com o comprovante juntado aos autos, dê-se o devido 

cumprimento, servindo a presente de mandado e ao final alcançada a 

finalidade ou certificada a impossibilidade de fazê-lo, com as cautelas 

legais, devolva a origem. Atentando ainda que, se o Sr(a). Oficial(a) 

certificar que o intimando possui domicílio certo noutra Comarca, ante a 

natureza itinerante da deprecata, encaminhe-se e informe a origem. Nada 

mais. É o que tenho a impulsionar. Não havendo manifestação no prazo de 

30 dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20761 Nr: 167-26.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASILIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 167-26.2008.811.0108 (Código 20761)

Impugnante: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

Impugnado: Basilio de Oliveira

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pelo impugnado, assinalando o 

excesso na execução no montante de R$ 25.995,10 (vinte e cinco mil 

novecentos e noventa e cinco reais e dez centavos).

Destaca que a diferença no cálculo decorre da aplicação de taxa de 

correção monetária superiores, com índices de aplicação do INPC apena, 

quando deveria ser utilizada a correção da poupança (Lei 11.960/90) e 

ADIs 4357 e 4425/DF.

O exequente, por sua vez manifestou-se informando que deveria ser 

aplicado o índice de correção monetária de acordo com o Manual de 

Procedimento da Justiça Federal, o que foi superado pela decisão do STF, 

conforme afirma o impugnante.

Naquilo que interessa ao deslinde da controvérsia, quanto aos juros de 

mora, as modificações havidas (1% ao mês até junho de 2009, depois 

0,5% ao mês até julho de 2012, e, a partir daí, pelas taxas de poupança 

popular) foram todas observadas pelo executado.

No que se refere no índice de correção monetária, é indiscutível que após 

o julgamento da ADin nº 4.425/DF instaurou-se verdadeiro cipoal de teses 

e argumentos acerca da nova forma de composição das dívidas públicas 

decorrentes de condenações judiciais (exequíveis por precatórios/RPV), 

ante a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº 

11.960/2009, vigente desde 30.06.2009, que previa a utilização da TR 

como fator de indexação dos débitos públicos inscritos em precatório.

A questão, que ainda não encontrou solução definitiva, começou a se 

aclarar nos estertores do ano de 2015, quando o Plenário da Corte 

Suprema principiou a julgar o Recurso Extraordinário nº 870947, afetado 

com a marca da vinculação decorrente do efeito repetitivo a ele 

emprestado.

Referido julgamento ainda se acha pendente de votação, mas já possui 6 

votos colhidos, dentre eles, 5 se pronunciando da seguinte forma: o art. 

1º-F da Lei nº 11.960/2009 é inconstitucional quanto à correção de débitos 

inscritos em precatórios, mas não quanto a prestações vencidas 

anteriores, de forma retroativa, ao processo de conhecimento.

Vale dizer: segundo o voto do Min. Relator do extraordinário (Luiz Fux), 

acompanhado por outros 4 membros da Corte, a TR é o fator de correção 

monetária dos débitos retroativos devidos pelo INSS, assim como, porque 

a relação entre a autarquia e os beneficiários não possui natureza 

tributária, os juros de mora devem ser fixados pela taxa de remuneração 

da poupança popular, ou seja, 6% ao ano.

Eis a notícia do julgamento, extraída do sítio eletrônico do Supremo Tribunal 

Federal:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou na sessão desta 

quinta-feira (10) o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, com 

repercussão geral, no qual se discutem os índices correção monetária e 

juros de mora aplicados a condenações impostas contra a Fazenda 

Pública. O relator do processo, ministro Luiz Fux, apresentou voto no 

sentido de prover parcialmente o recurso interposto pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), a fim de "manter a concessão de benefício de 

prestação continuada atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde 

a data fixada na sentença", fixando os juros moratórios segundo a 

remuneração da caderneta de poupança. O julgamento foi suspenso por 

pedido de vista do ministro Dias Toffoli.

Conforme explicou o relator do recurso, quando o STF considerou 

inconstitucional o uso da taxa de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR) para fim de correção de débitos do Poder Público, no 

julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4425 e 

4357, o fez apenas com relação aos precatórios, não se manifestando 

quanto ao período entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a 
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imputação da responsabilidade da Administração Pública (fase de 

conhecimento do processo). Uma vez constituído o precatório, então seria 

aplicado o entendimento fixado pelo STF, com a utilização do Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de correção 

monetária.

Também votaram pelo provimento parcial do recursos os ministros Edson 

Fachin, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber. O ministro Marco Aurélio 

negou provimento ao recurso do INSS, afastando como um todo a 

aplicação da TR, tanto na fase de conhecimento como de tramitação do 

precatório. O ministro Teori Zavascki divergiu, dando provimento ao 

recurso – segundo seu entendimento, fica mantida a TR como índice de 

correção monetária durante todo o período. Com repercussão geral 

reconhecida, o julgamento do recurso deverá resolver pelo menos 6.288 

casos sobrestados nas demais instâncias sobre o mesmo tema.

Juros de mora

Outro ponto abordado por Luiz Fux foi a natureza não tributária da relação 

entre o INSS e a parte recorrida – um segurado em busca de benefício do 

instituto – e assim fixou como juros de mora a taxa de remuneração da 

poupança, de 6% ao ano. O STF entendeu, no julgamento das ADIs sobre 

precatórios, que a fim de garantir a isonomia entre Fazenda e contribuinte, 

a taxa de juros de mora seria de 1% ao mês, como estabelece o Código 

Tributário Nacional (CTN) para os casos de débitos tributários com a 

Fazenda Pública.

“Voto no caso concreto em dar parcial provimento ao recurso do INSS 

para confirmar em parte o acórdão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 

5ª Região, e assentar a natureza assistencial da relação jurídica em 

exame, de caráter não tributário – e por isso tem razão o INSS –, manter a 

concessão do benefício de prestação continuada ao ora recorrido, 

atualizado monetário segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e 

fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de 

poupança segundo o artigo 1-F da Lei 9.494/1997”, afirmou Fux.

O artigo 1-F da Lei 9.494/1997, segundo alteração feita em 2009, fixou que 

nas condenações à Fazenda Pública a atualização monetária, 

remuneração do capital e compensação de mora será feita pelos índices 

da caderneta de poupança. O dispositivo foi considerado inconstitucional 

pelo STF “por arrastamento” ao ser julgada parcialmente inconstitucional a 

EC 62/2009, mas segundo o voto proferido por Fux, o dispositivo da Lei 

9.494/1997 não foi totalmente fulminado naquele momento – restando a 

aplicação dos índices para a fase de conhecimento.

Correção monetária

Em seu voto, o ministro Fux reafirmou seu entendimento contrário ao uso 

da TR para fim de correção monetária, uma vez que se trata de índice 

prefixado e inadequado à recomposição da inflação. “A inflação é 

insuscetível de captação apriorística. A captação da variação de preços 

da economia é sempre constatada ex-post”, afirmou.

"A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de 

guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, 

entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária 

de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública", concluiu o 

relator...”

Desse modo, acolho a impugnação à execução, no particular, de modo a 

acatar a argumentação do impugnante, determinando que os cálculos 

sejam refeitos e corrigidos pela TR a partir de 26/05/08, incidindo INPC 

antes disso e o IPCA-E após a data da condenação judicial.

Por conseguinte, entendo não ser cabível a aplicação de honorários de 

sucumbência em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, 

mesmo em requisição de pequeno valor, quando se tratar de pagamento 

feito por descentralização orçamentária prevista em lei federal, ao 

encargo diretamente do tribunal.

Desta forma, considerando que o cálculo do impugnante encontra-se 

regular, respeitando o período de acordo e os valores pagos, bem como a 

Lei 11.960/09 e ADIs 4357 e 4425/DF, HOMOLOGO o cálculo de f. 

121v-122v.

Destarte, requisite-se o pagamento do valor apresentado às f. 121v-122v, 

por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º Região, nos termos do 

disposto no artigo 910 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 09 de março de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000108-69.2018.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOVINO BRANDALISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE ROSSI RODRIGUES (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000108-69.2018.8.11.0108 REQUERENTE: 

VALDOVINO BRANDALISE ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CLAUDIO 

BIRCK - MT0010093A REQUERIDO: DULCE ROSSI RODRIGUES 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: Impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para comparecer a 

audiência Tipo: Conciliação Sala: Audiências de Conciliação Data: 

10/07/2018 Hora: 15:00 , a se realizar na sede deste Juizado Especial da 

Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54566 Nr: 1241-77.2014.811.0085

 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): ARLINDO TELES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Certifico e dou fé, nos termos do despacho de fls. 57, que a parte autora 

devidamente intimada por DJE n° 10160, publicado 19/12/2018, até a 

presente data não se manifestou, da penhora/bloqueio negativo.

Certifico, ainda, que nesta data impulsiono os presentes autos para 

INTIMAR a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15(quinze) dias, 

indicando bens da parte devedora que possam ser penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50521 Nr: 432-58.2012.811.0085

 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: FDIEDCNPBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora, por todo conteúdo da decisão adiante transcrita, para 

manifestar-se, no prazo de 15(quinze) dias.

Decisão: Vistos.Considerando que a BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento transferiu o polo ativo para o Fundo de 

Investimentos em Direitos Crediários Não-Padronizados PCG-Brasil 

Multicarteira (fls. 45/49), em que pese o pedido de desistência da ação de 

fl. 52, como houve a substituição processual, intime-se a parte autora 

Fundo de Investimentos em Direitos Crediários Não-Padronizados 

PCG-Brasil Multicarteira para regularizar a representação processual, no 

prazo de 15 dias, bem como para manifestar-se nos autos, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 64018 Nr: 561-53.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PERES DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da requerente para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, nos autos supra, no valor de R$ 

327,30(trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos), no prazo de 30 

dias, mediante emissão de guia no endereço eletrônico: 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Comprovando nos autos o depósito.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 23/2018-Diretoria

O Excelentíssimo Senhor Leonardo de Araujo Costa Tumiati, Juiz em 

substituição legal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando as disposições contidas na Instrução Normativa 

n°02/2014-PRES., a qual regulamenta os critérios para substituição de 

cargos em comissão e de função comissionada no Poder Judiciário;

Considerando a necessidade de regularização das substituições, 

realizadas na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT;

Resolve:

I- Designar a servidora Monik Assad de Lima, analista judiciária, gestora 

Administrativa III, matrícula 21427, para exercer o cargo de Gestora Geral 

em substituição ao titular Jhonatan Correia Motta, Técnico Judiciário, 

matrícula 32774, durante seu afastamento em razão de gozo de férias, 

deferidas para o período de 28.06.2018 a 27.07.2018;

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de Cadastro e 

Informação e ao Departamento de Pagamento de Pessoal.

Vila Bela da Ssª Trindade/MT, 25 de junho de 2018.

Leonardo de Araujo Costa Tumiati

Juiz em substituição legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25298 Nr: 648-19.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gilson Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que extinguiu o feito, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25332 Nr: 676-84.2007.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Coelho de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Márcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que extinguiu o feito, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 25378 Nr: 718-36.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Maximiano de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que extinguiu o feito, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27788 Nr: 473-54.2009.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristeu Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que extinguiu o feito, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 27919 Nr: 597-37.2009.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Soares - OAB:4595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, ciência 

da Setença que extinguiu o feito, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54313 Nr: 876-47.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius da Cruz Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, ROMÃO WILSON JUNIOR - OAB:11702

 [...]DESPACHOVistos.Trata-se de Ação Penal em que o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso denunciou Marcos Vinícius da Cruz Mendes, 

recluso na Cadeia Pública do Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade.A Defesa nomeada manifestou-se às fls. 279/282 requerendo a 

expedição de Alvará de Soltura em favor do réu, informando que houve 

concessão de ofício de ordem de habeas corpus pelo Superior Tribunal de 

Justiça nos autos do HC impetrado perante aquele Eg. Tribunal 

Superior.Compulsado estes autos, bem como em consulta processual aos 

autos do HC nº 445.778-MT (2018/0086955-6), verifica-se assistir razão à 

defesa, porquanto concedida de ofício a ordem de habeas corpus ao 

paciente/réu Marcos Vinícius da Cruz Mendes, mediante imposição de 

medidas cautelares diversas da prisão, nos autos acima especificados, 

conforme cópia do acórdão anexa a esta decisão.Diante disso, expeça-se 

imediatamente Alvará de Soltura de Marcos Vinícius da Cruz Mendes, se 

por outro motivo não deva permanecer preso.Considerando que na 

decisão[...]

Edital Intimação
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA INTERDIÇÃO - PRAZO: 10 (DEZ) 

DIAS

 A Doutora Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa, Juíza 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 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a -  > P r o c e d i m e n t o s 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO n° 664-89.2015.811.0077– Código 

56737, promovida por Edna Cristina Villalba da Silva em desfavor de 

MARIA NILDA DA SILVA LOURENÇO, RG: 418.059 SSP/MS, CPF: 

469.084.391-00, Filiação: José Ramão da Silva e Maria Vicencia da 

Conceição, brasileira, casada, aposentada, TORNANDO PÚBLICA a r. 

sentença prolatada às fls. 32, a qual declara a INTERDIÇÃO de MARIA 

NILDA DA SILVA LOURENÇO, acima qualificada, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do Artigo 4º, III, do Código Civil, e, de acordo com o Artigo 1.775 do 

Código Civil.

 SENTENÇA: "Vistos, etc. EDNA CRISTINA VILLALBA DA SILVA ajuizou 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO de MARIA NILDA DA SILVA LOURENÇO, ambas 

qualificadas nos autos, alegando que a interditanda não tem condições de 

reger sua própria vida, por sofrer de alienação mental por Mal de 

Alzheimer e Esquizofrenia. Atestado médico às fls. 11. Laudo pericial às 

fls. 22/23. Ouvido o Ministério Público Estadual, este se manifestou 

pugnando pela procedência da demanda, nomeado a requerente como 

curadora da interditanda. Relatei. Decido. Depreende-se dos autos que a 

requerida deve, realmente, ser interditada, pois o laudo pericial de fls. 

22/23 demonstra que é totalmente incapaz de gerir seus atos, de modo 

que é desprovido de capacidade de fato. Ante o exposto, decreto a 

interdição da requerida MARIA NILDA DA SILVA LOURENÇO, declarando-a 

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 EDNA CRISTINA VILLALBA 

DA SILVA. 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 honorários 

advocatícios em favor do advogado dativo Dr. Obadias Coutinho dos Reis, 

OAB/MT 7.877, no valor de 3 URH, correspondente a R$ 2.504,16, 

consoante Tabela da OAB/MT. Serve esta sentença como certidão para 

fins de cobrança. P. R. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

 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, 11 de junho de 2018.

 José Carlos de Souza Cândido Gestor Judiciário Autorizado pelo Artigo 

1.205/CNGC

Comarca de Vera

Portaria

PORTARIA DE CORREIÇÃO Nº 029/2018 - DF

 Excelentíssimo Senhor Dr. Adalto Quintino da Silva, MMº Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais. CONSIDERANDO, nos termos do Artigo 5, da 

CNGC,que a atividade correicional será exercida pelo Corregedor-Geral da 

Justiça e nos limites da comarca, pelo respectivo Juiz, compreendendo 

orientação, fiscalização e inspeção constante das secretarias, serviços 

auxiliares, polícia judiciária e presídios.

  RESOLVE: Artigo 1º. Realizar correição ORDINÁRIA na Secretaria da 

Vara Única, Juizado Especial, Diretoria do Fórum e Cartório Distribuidor 

desta Comarca, que se realizará no dia 02 de julho de 2018 a 31 de julho 

de 2018. Artigo 2º. O expediente da Secretaria de Vara permanecerá 

inalterado, mantendo-se todos os trabalhos. Artigo 3º. As autoridades 

legalmente constituídas, os senhores advogados ou qualquer pessoa do 

povo que tenham reclamações a formular, ficam convidadas a fazê-las no 

horário de expediente do fórum, sendo que foi publicado edital para 

conhecimento, nesta data, para os devidos fins. Artigo 4º. Durante a 

correição serão observadas rigorosamente as disposições pertinentes da 

CNGC. Artigo 5º. Os serventuários deste Juízo deverão permanecer em 

seus postos no período de Correição, para que forneçam os 

esclarecimentos necessários à realização dos serviços, facultada a 

permanência de um só funcionário nos horários extras, quando solicitado 

pelo Juízo. Artigo 6º. Os autos de processos que se encontram fora da 

Diretoria do Foro e que interessarem à correição em foco deverão ser 

devolvidos, em atendimento ao Artigo 25, Seção 3, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Não se facultará a carga 

de autos enquanto não correicionados, salvo quando estiver correndo 

prazo para a parte interessada. Artigo 7º. COMUNIQUE-SE a Subseção da 

Ordem dos Advogados, ao Ministério Público, e a Delegacia de Polícia local 

e AFIXE-SE cópia da presente em lugar de costume e de acesso ao 

público. Artigo 8º.ENCAMINHE-SE cópia da presente à egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Vera, 26 de junho de 2018. Adalto Quintino da Silva-Juiz de 

Direto e Diretor do Foro.

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA DE CORREIÇÃO Nº 030/2018 - DF

Excelentíssimo Senhor Dr. Adalto Quintino da Silva, MMº Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, nos termos do Artigo 5°, da CNGC,que a atividade 

correcional será exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos limites 

da comarca, pelo respectivo Juiz, compreendendo orientação, fiscalização 

e inspeção constante das secretarias, serviços auxiliares, polícia judiciária 

e presídios.

CONSIDERANDO, ainda, que as Delegacias de Polícia deverão ser 

submetidas à correição ordinária anual, pelo Juiz competente;

CONSIDERANDO, ainda, o bom funcionamento da Comarca, a fim de evitar 

eventual prejuízo na prestação jurisdicional.

R/ E/ S/ O/ L/ V/ E/:

I-) Realizar CORREIÇÃO ORDINÁRIA na Delegacia de Polícia desta 

Comarca, no dia 02 de julho de 2018 a 31 de julho 2018, sem prejuízo da 

realização de qualquer outra atividade; II-) Designar a Assessora Priscila 

Demoner Plaster, para secretariar os trabalho. III-) As autoridades 

legalmente constituídas, os senhores advogados ou qualquer pessoa do 

povo que tenham reclamações a formular, ficam convidadas a fazê-las no 

horário de expediente do fórum ou na própria Delegacia em correição, 

durante os trabalhos, sendo que foi publicado edital para conhecimento, 

nesta data, para os devidos fins; IV-) Durante a correição serão 

observadas rigorosamente as disposições pertinentes da CGC; IV-) 

ENCAMINHE-SE, com urgência, cópia ao Exmo. Corregedor Geral da 

Justiça e aos responsáveis pelos serviços objetos da correição. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Vera, 26 de junho de 2018. Adalto 

Quintino da Silva-Juiz de Direto e Diretor do Foro

PORTARIA DE CORREIÇÃO Nº 031/2018 - DF.

Excelentíssimo Senhor Dr. Adalto Quintino da Silva, MMº Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Vera, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, nos termos do Artigo 5°, da CNGC,que a atividade 

correcional será exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça e nos limites 

da comarca, pelo respectivo Juiz, compreendendo orientação, fiscalização 

inspeção constante das secretaria serviços auxiliares, polícia judiciária e 

presídios. CONSIDERANDO, a necessidade de realização de correição 

ordinária anual tanto no Foro Judicial quanto no Extrajudicial, essa até o 

mês de agosto, conforme dispõe o artigo 86 do COJE;

CONSIDERANDO, ainda, o bom funcionamento da Comarca, a fim de evitar 

eventual prejuízo na prestação jurisdicional. R/ E/ S/ O/ L/ V/ E/:

I-) Realizar correição ORDINÁRIA nos serviços e feitos do Cartório 

Extrajudicial da Comarca de Vera - MT, sem prejuízo da realização de 

qualquer outra atividade no dia 02 de julho de 2018 a 31 de julho de 2018. 

II-)

Designar a Assessora Priscila Demoner Plaster, para secretariar os 

trabalhos; III-) As autoridades legalmente constituídas, os senhores 

advogados ou qualquer pessoa do povo que tenham reclamações a 

formular, ficam convidadas a fazê-las no horário de expediente do fórum 

ou na própria Serventia em correição, durante os trabalhos, sendo que foi 

publicado edital para conhecimento, nesta data, para os devidos fins; IV-) 

Durante a correição será observadas rigorosamente as disposições 

pertinentes da CNGCE; IV-) ENCAMINHE-SE, com urgência, cópia ao Exmo. 
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Corregedor Geral da Justiça e aos responsáveis pelos serviços objetos 

da correição. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Vera, 26 de junho de 

2018. Adalto Quintino da Silva-Juiz de Direto e Diretor do Foro.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122917 Nr: 1308-49.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9.975-A, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de BUSCA E 

APREENSÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118534 Nr: 2244-11.2017.811.0102

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120776 Nr: 266-62.2018.811.0102

 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: RFF, LDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA M. DE ANDRADE 

HEEMANN - OAB:8723 MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme despacho proferido em 15/06/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 457-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, WILLIAN 

JULIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido retro e, por consequência, 

MANTENHO a prisão preventiva de SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, já 

que presentes os requisitos constantes do art. 312, do Código de 

Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão. CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68189 Nr: 1075-04.2008.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS, AFR, JPCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - 

OAB:8343

 Autos nº 1075-04.2008.811.0102

Código n°: 68189

Vistos etc.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra Valmir 

Ramos, vulgo “Bio”, Adomires Soares Sampaio, vulgo “Mandioca”, 

Fernando Vasconcelos, Altair Faustino Ramalho e João Paulo Cardoso 

Castaldo pela prática do ilícito penal no art. 121, § 2º, I, III e IV, na forma do 

art. 29, todos do Código Penal Brasileiro.

Os acusados Adomires Soares Sampaio, Altair Faustino Ramalho e João 

Paulo Cardoso Castaldo, citados pessoalmente, ofereceram resposta a 

acusação às ref. 29, 94 e 105.

Já os acusados Valmir Ramos e Fernando Vasconcelos foram citados por 

Edital (ref. 117/119 e 130/131), tendo sido desmembrados os autos quanto 

eles (ref. 138).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Analisando a resposta apresentada às ref. 29,93 e 105 e tudo mais que 

dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 04 DE OUTUBRO DE 2018 

ÀS 09HORAS.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecerem à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 21 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110062 Nr: 544-34.2016.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOING & MATTEI DORIGON LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 (...)Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial da Ação de Busca e Apreensão, com fundamento nos artigos 2º e 

3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, 

para: a) consolidar nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, 

confirmando a liminar deferida nos autos, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial.b) afastar a 

incidência da Taxa Referencial (TR) da Cédula de Crédito Bancário – 

Empréstimo – Capital de Giro n. 385/8883229, ante a ausência de previsão 

contratual.Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119049 Nr: 2463-24.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDLS, EDLS, SCS, ADLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17585/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.2463-24.2017.811.0102

Código n. 119049

Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo de mais de 06 (seis) meses, desde a 

concessão das medidas protetivas, CUMPRA-SE o despacho de ref. 17, 

intimando-se a parte autora na pessoa de sua advogada nomeada para 

manifestação.

 EXPEÇA-SE o necessário no presente feito.

 Vera/MT, 20 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117916 Nr: 1998-15.2017.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO AUGUSTO DONATTI, SALETE IZABEL TELO 

DONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO- SICREDI CELEIRO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1998-15.2017.811.0102

Código nº: 117916

Vistos etc.

RECEBO os embargos à execução bem como a emenda a inicial 

apresentada à ref. 08, nos termos do art. 915 do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

Nada obstante, quanto ao pleito de efeitos suspensivo aos embargos, o 

caso é de indeferimento. Isso porque ausente à comprovação de um dos 

requisitos legais exigidos para tal providência, a saber, a garantia do juízo, 

o que torna despicienda a análise da eventual presenta dos demais 

pressupostos para o deferimento da medida.

 A propósito, já decidiu o e. STJ (grifei): “Consoante prevê o art. 739-A, § 

1º, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito 

suspensivo aos embargos à execução quando presentes, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do 

embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de 

difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo” [AgRg-AREsp 

627.620/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 14/05/2015].

Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

INTIME-SE o embargado para, querendo, oferecer impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC).

Caso a impugnação contenha qualquer das matérias referidas nos artigos 

350 e 351 do CPC, MANIFESTE-SE o embargante no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Caso contrário, REMETAM-SE conclusos para o saneamento, sem prejuízo 

da análise do julgamento conforme o estado do processo.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 19 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110722 Nr: 727-05.2016.811.0102

 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: JOÃO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO AVENIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO - 

OAB:20970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 24 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14H00.INTIMEM-SE 

as partes para comparecimento a solenidade.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Vera-MT, 14 de junho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112702 Nr: 1528-18.2016.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR VALCIR MALACARNE, UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:14.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.1528-18.2016.811.0102

Código n. 112702

Vistos, etc.

Trata-se de embargos à execução proposta por Jacir Valcir Malacarne em 

desfavor da execução contra si movida pela União.

À ref. 11 foi determinada à parte autora a emenda a inicial, com o 

pagamento das custas processuais.

Certidão de decurso de prazo à ref. 17.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

No caso, apesar de regularmente intimada, a parte autora não cumpriu o 

que determinado à ref.11, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é de 

rigor.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

processual.

Custas processuais pela requerente. Sem condenação em honorários 

advocatícios.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera/MT, 12 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123017 Nr: 1357-90.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA DE SOUZA, OSMAR 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DAL PONT GIORA - 

OAB:82.235, GIANMARCO COSTA BEBER - OAB:373.682, LUIZ 

ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL 

- OAB:56.726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118536 Nr: 2245-93.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA BUENO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117916 Nr: 1998-15.2017.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO AUGUSTO DONATTI, SALETE IZABEL TELO 

DONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO- SICREDI CELEIRO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Intimação do Advogado da parte Embargada, para, querendo, no prazo 

legal, oferecer impugnação, conforme despacho proferido em 25/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112584 Nr: 1465-90.2016.811.0102

 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: LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Tendo em vista o pedido expresso da parte, e a concordância da 

requerida, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação, devendo o 

requerente ficar ciente quanto ao dever do cumprimento das medidas 

protetivas deferidas em favor da requerida nos autos de n° 110009. E por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015.

DEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, na 

forma requerida na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$ 1.000,00, ficando porém suspensa a exigibilidade de 

tais despesas, na forma do artigo 98,§3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Saem os presentes intimados.”

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 16h28min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Jéssica Quintiliana de Oliveira, Assessora do 

Gabinete II, digitei o presente termo.

Vera/MT, 21 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-78.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE LOURENCO - ME (REQUERIDO)

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010049-78.2014.8.11.0102. REQUERENTE: CELSO JOSE TREVISAN 

REQUERIDO: SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA, ANTONIO JOSE 

LOURENCO - ME Vistos etc. Trata-se de ação sob o rito sumaríssimo, 

ajuizada por Celso José Trevisan, em face de Antônio José Lourenço-ME 

e SEPCO1 Construções do Brasil LTDA. Em contestação apresentada (ID 

n° 5655015) o requerido pugnou pela extinção da ação, em razão da 

incompetência do juizado especial, uma vez que, muito embora tenha a 

parte autora nomeado a ação como “ação de cobrança” verifica-se da 

causa de pedir e do pedido se tratar de ação monitória. Assim, por se 

tratar de ação com rito próprio, não se adapta ao rito dos juizados 

especiais cíveis. Intimada para apresentar impugnação à contestação, o 

requerente deixou transcorrer o prazo sem manifestação (Evento n° 

8408840). DECIDO. Por se tratar de incompetência em razão da matéria, 

passo a analisar a manifestação apresentada pelo requerido. O caso é de 

extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, II, da 

Lei nº 9.099/1995, ante a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível 

para o julgamento da causa. Considerando que a atividade jurisdicional é 

distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da 

competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos da Lei 9099/95, o Juizado 

Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de 

menor complexidade, sendo excluídas as ações sujeitas aos 

procedimentos especiais, conforme disposto no Enunciado 08 do FONAJE 

“As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais”. Neste sentido é o entendimento do 

TJMT: RECURSO INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos 

procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais 

("enunciado 8 do FONAJE). Recurso não provido. (RI 533/2013, DR. 

VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

08/08/2013, Publicado no DJE 19/08/2013) No caso concreto, em que pese 

tenha a parte autora nomeado a ação como “ação de cobrança”, 

verifica-se do seu pedido que esta, na verdade, valeu-se do rito da ação 

monitória, pois se funda em documento escrito não dotado de força 

executiva. Assim, por ser este um procedimento especial, previsto nos 

artigos 700 e seguintes do CPC, trata-se de matéria que não abrange a 

competência dos Juizados Especiais, portanto, incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Diante do exposto, acolho a 

preliminar arguida pelo requerido em contestação. JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei nº 

9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios com fundamento nos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Vera/MT, 

24 de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010046-89.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

R DA SILVA BARBOSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA MAYER OAB - MT0018586S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JARBAS LINDOMAR ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO)

 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

SE MANIFESTAR SOBRE A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS 

AOS AUTOS, CONFORME ID'S DE NÚMEROS 9612470 E 9612492.
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Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071
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ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2/2018-GAB/VIJ 

A U T O R I Z A Ç Ã O 

 
Eu: _________________________________________________________, 

nacionalidade: _______________________, estado civil: ______________________, 

profissão: ____________________, RG: _____________________, CPF: 

_____________________, domiciliado e residente: _____________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

na forma do art. 4º, parágrafo único, da Portaria nº 2/2018-GAB/VIJ, AUTORIZO o(a) 

adolescente: _______________________________________________________, 

idade: __________________________, RG: __________________________, CPF: 

________________________, a participar da vigésima sexta (26ª) edição da Exposição 

Agropecuária de Pontes e Lacerda (EXPOESTE), devidamente acompanhado por: 

______________________________________________________, nacionalidade: 

________________________, estado civil: ______________________, profissão: 

________________________, RG: ________________________, CPF: 

___________________________, domiciliado e residente: _______________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 

estando ciente de que a sua entrada e permanência no local do evento são permitidas até 

a uma hora e trinta minutos (01h30min). 

Pontes e Lacerda/MT, ______ de _________________________ de 2018. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

 
PARA USO DO SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA/MT: 

Atesto para os fins previstos no art. 4º, parágrafo único, da Portaria nº 1/2017-GAB/VIJ 
que a identificação e os documentos do pai, mãe ou responsável legal do(a) adolescente 
de que trata esta autorização conferem com os originais que me foram apresentados. 
 

____________________________________________________________ 
Conferente 

(Este documento é válido apenas com o carimbo e a assinatura do conferente) 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA MONTE VERDE 
 

 
EDITAL Nº 001/2018-DF -  CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES 
 
 
O Excelentíssimo Senhor Juiz Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Nova Monte 
Verde, Dr. Bruno César Singulani França, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012 do Conselho Nacional de 
Justiça e Provimento nº 005/2015, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato 
Grosso,  

 
RESOLVE: 
 
CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas nesta 
para participarem do CADASTRO E HABILITAÇÃO, com a finalidade de obter recursos 
financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das transações penais 
e suspensão condicional dos processos realizados na Vara de Execução Penal ou Juizado 
Criminal. 
 
1. Dos objetivos: 
 

a) Cumprir com a finalidade pública das Execuções Penais desta Comarca ou Juizado 
Criminal, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos recursos 
oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas alternativas; 
b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio financeiro a elas 
para realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que se adequem as 
exigências da Resolução n. 154 do CNJ. 
c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de 
promoção do desenvolvimento humano e comunitário. 

 
2. – Quem pode participar 
 

Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos e 
regularmente constituídas, desde que: 
a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento; 
b) Possuam sede própria na Comarca; 
c) Atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, 
assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade, incluídos os conselhos da 
comunidade; 
d) Prestem serviço de maior relevância social, e, 
e) apresentem projetos com viabilidade de execução, segundo a utilidade e a 
necessidade, obedecendo-se aos critérios estabelecidos nas políticas públicas 
específicas; 
f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substâncias 
psicoativas; 
g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital. 

 
2.1 – Quem não pode participar 
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a) Empresas privadas com fins lucrativos; 
b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário; 
c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino superior, 
médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações filantrópicas; 
d) Fundações e Instituições empresariais; 
e) Organizações internacionais; 
f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento; 
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 
h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, Estadual, 
Municipal e do Poder Judiciário. 

 
2.2) – Do prazo e local da inscrição 
 

O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social para 
cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, sendo que o cadastro 
deverá ser protocolado na Central de Distribuição do Fórum da Comarca de Nova Monte 
Verde, localizada na Rua Rondonópolis, nº 40, Centro – Cep: 78.593-000 – Nova Monte 
Verde - MT. 

 
3. – Da documentação 
 

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os documentos descritos 
no item 7.32.28 do Provimento n. 05/2015-CGJ. 
 
3.1 – Da Seleção e divulgação do resultado 
 

3.1.1 Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a equipe 
da Diretoria.  
 
3.1.2. Após todo procedimento, será publicado a relação das entidades que tiveram os 
cadastros aprovados. 
 
3.1.3 – Visando economia e celeridade processual, e diante do fato de que estamos em 
pleno mês de junho do corrente ano, o procedimento de cadastramento valerá para os 
anos de 2018/2019. 
 

 
3.2 – Apresentação do Projeto. 
 

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) dias, no modelo 
previsto no anexo IV do provimento, contado do prazo da publicação das listas das 
entidades que estão com os cadastros regulares; 
b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas. 

 
Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões referentes a este 
Edital, a Secretaria da Vara Única e Diretoria do Foro da Comarca. 

 
O contato também pode ser através do telefone: (66) 3597-1689/ 3597-1691 ou dos e-mail’s: 
nova.monteverde@tjmt.jus.br e nmv.varaunica@tjmt.jus.br. Os casos omissos serão decididos 
por este Juízo. 
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E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital. 

 
Publique-se.  

 
Afixe-se para conhecimento público. 

 
Nova Monte Verde, 18 de junho de 2018. 

 
 

Bruno César Singulani França 
Juiz Substituto e Diretor do Foro 
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ANEXO III 

Formulário de Cadastro 

 

ANEXO 
(ART. tal do Provimento 05-2015/CGJ) 

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INTERESSADA: 

Nome Completo da Instituição: 
CNPJ: 
Natureza Jurídica: 
Endereço: 
Bairro: 
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 (Provimento 
nº 05/2015/CGJ): 
 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 
b) Cópia do RG 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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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÂ 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO NÍVEL 
SUPERIOR 
 

EDITAL N. 10/2018/DF 
 

O Excelentíssimo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de Direito e Diretor 
do Foro da Comarca de Nova Ubiratã/MT, no uso de suas atribuições legais, torna 
público a relação dos candidatos que tiveram seu pedido de inscrição deferido, bem 
como o local e a data para a realização da prova do Processo Seletivo para Estagio 
Curricular Remunerado para estudantes de Nível Superior – Cadastro de Reversa para o 
Fórum da Comarca de Nova Ubiratã, nos termos do Edital n. 08/2018/DF de 17 de maio 
de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico nº10261, em 22 de maio de 
2018. 

1. DOS RECURSOS  

1.1 Serão admitidos recursos interpostos no prazo de 02 (dois) dias úteis após a 
publicação deste Edital, por meio do endereço eletrônico nova.ubirata@tjmt.jus.br.  

2. DO LOCAL E DATA DA PROVA  

2.1. A prova será aplicada na ESCOLA ESTADUAL 19 DE DEZEMBRO, Rua 
Maranhão, 1550, Centro NOVA UBIRATÃ - MT CEP: 78888-000, no dia 01 de julho 
de 2018, das 09 às 12 horas.  

2.2. O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento de 
identificação original e caneta esferográfica de tinta preta ou azul, com antecedência 
mínima de trinta minutos, antes do início da prova.  

2.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade 
original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, quinze dias, 
juntamente com qualquer outro documento que contenha foto.  

2.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, 
Título de eleitor, carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não identificáveis 
e/ou danificados.  

2.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo do documento.  

2.6 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida 
qualquer rasura, aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) ou 
apagamento através de borracha ou similar, sendo computada como errada a questão 
com tais ocorrências.  
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2.7 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado apenas 
no local especificamente destinado para esse fim.  

2.8 Não será permitido qualquer tipo de consulta.  

2.9 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com 
urbanidade e decoro em relação a eles, aos responsáveis pela fiscalização da aplicação 
das provas e aos demais candidatos, sob pena de desclassificação no processo seletivo.  

2.10 A ausência do candidato no local e horário designado para a realização das provas 
importará na sua eliminação no processo seletivo. 

 

ENSINO SUPERIOR - DIREITO 

INSCR. NOME PCD NEGRO 
1 Luana Gonçalves Scandiussi NÃO NÃO 
2 Antonio Lucas Neves de Sousa NÃO NÃO 
3 Marcela do Amaral Lima Hermann NÃO NÃO 
4 Maria Vitória Trindade NÃO NÃO 
5 Wellyngton Rodrigues de Oliveira  NÃO NÃO 

ENSINO SUPERIOR - ADMINISTRAÇÃO 

INSCR. NOME PCD NEGRO 
 Não houve inscritos.   

ENSINO SUPERIOR – GESTÃO PÚBLICA 

INSCR. NOME PCD NEGRO 
 Não houve inscritos.   

ENSINO SUPERIOR – GESTÃO DE PESSOAS 

INSCR. NOME PCD NEGRO 
 Não houve inscritos.   

 

Nova Ubiratã/MT, 26 de junho de 2018. 

 

Glauber Lingiardi Strachicini 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
P O R T A R I A  N.º 27/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de JULHO/2018 como abaixo relacionado: 
 

JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 
JUSTIÇA 

29/06/18 (19h) 
a 
02/07/18 (12h) 

Dr. Marcos Terencio A. Pires 
(5ª Vara Cível)  Remilson Fabio de Moraes Antônio dos 

Santos 

06/07/18 (19h) 
a 
09/07/18 (12h) 

Dr. Angelo Judai Junior 
(Juizado Especial Tangará da 
Serra) 

Ana Aparecida Cebalho 
Francisco 
José Medeiros 
Menezes 

13/07/18 (19h) 
a 
16/07/18 (12h) 

Dra. Anna Paula Gomes de 
Freitas  
(2ª Vara Criminal Tangará da 
Serra) 

Bruna Chagas Bizelli 
Ítalo 
Rodrigues da 
Cunha Neto 

20/07/18 (19h) 
a 
23/07/18 (12h) 

Dr. Conrado Machado Simão 
(Vara Única de Sapezal) Marcos Luciano Elly Antônio dos 

Santos 

27/07/18 (19h) 
a 
30/07/18 (12h) 
 

Dr. Sílvio Mendonça Ribeiro 
Filho 
(1ª Vara de Barra do Bugres)  

Maria Josiane da Silva 
Bertoldo 

Francisco 
José Medeiros 
Menezes 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal/MT, 26 de junho de 2018.            
                        
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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